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sijoituspalveluyrityksistä

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan liiketoimintaan,
jossa tarjotaan sijoituspalvelua.

Liiketoiminnan harjoittajaan, joka käy
omaan lukuun kauppaa rahoitusvälineillä
5 §:n 3 kohdan mukaisesti ja joka ei tarjoa
muuta sijoituspalvelua, tätä lakia sovelletaan
vain, jos tämä:

1) tarjoutuu käymään kauppaa jatkuvasti
omaan lukuun ostamalla ja myymällä rahoi-
tusvälineitä itse määrittämäänsä hintaan; tai

2) käy kauppaa omaan lukuun arvopaperi-
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markkinalaissa (495/1989) tarkoitetun julki-
sen kaupankäynnin tai monenkeskisen kau-
pankäynnin taikka kaupankäynnistä vakioi-
duilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa
(772/1988, jäljempänä optiokauppalaki) tar-
koitetun optioyhteisön taikka niitä Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaa-
van kaupankäynnin ulkopuolella suunnitel-
mallisesti, toistuvasti ja järjestelmällisesti tar-
joamalla kolmansille osapuolille avoimen jär-
jestelmän tarkoituksenaan saada nämä mu-
kaan kaupankäyntiin.

Tätä lakia ei sovelleta, jos:
1) palvelua tarjotaan yksinomaan samaan

konserniin kuuluvalle kirjanpitovelvolliselle;
2) toimintaa harjoitetaan satunnaisesti

muun erikseen laissa säännellyn liike- tai am-
mattitoiminnan ohessa;

3) toimintaa harjoitetaan liiketoimintana
yksinomaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun
2 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla arvopape-
reilla;

4) liiketoiminnan harjoittaja pääasiallisen
liiketoimintansa oheistoimintana käy omaan
lukuun kauppaa rahoitusvälineillä, taikka tar-
joaa johdannaissopimuksiin, joiden kohde-
etuutena on hyödyke, tai 4 §:n 1 momentin
8 kohdassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin
liittyvää sijoituspalvelua pääasiallisen liike-
toimintansa asiakkaille, eikä liiketoiminnan
harjoittajan tai sen konsernin pääasiallisena
liiketoimintana ole sijoituspalvelun tarjoami-
nen tai luottolaitostoiminta;

5) liiketoiminnan harjoittajan pääasiallise-
na liiketoimintana on kaupankäynti omaan
lukuun hyödykkeillä tai johdannaissopimuk-
silla, joiden kohde-etuus on hyödyke, eikä
liiketoiminnan harjoittaja kuulu konserniin,
jonka pääasiallisena liiketoimintana on sijoi-
tuspalvelun tarjoaminen tai luottolaitostoi-
minta;

6) kauppaa käydään ainoastaan omaan lu-
kuun 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tuilla rahoitusvälineillä sekä niiden kohde-
etuuksilla yksinomaan johdannaismarkki-
noilla tehtyjen sijoitusten suojaamiseksi, kun
kaupankäynnillä on selvitysosapuolten takaus
siitä, että nämä vastaavat tehtyjen sopimusten
selvittämisestä; tai

7) toimeksiantoja toteutetaan 6 kohdassa
tarkoitettujen markkinoiden muiden markki-
naosapuolten lukuun tai rahoitusvälineitä

koskevien tarjousten tai tarjouskehotusten an-
tamiseen kyseisillä markkinoilla, kun toimin-
nalla on selvitysosapuolten takaus siitä, että
nämä vastaavat tehtyjen sopimusten selvittä-
misestä.

Yrityksestä, joka tarjoaa sijoituspalvelua
ainoastaan työntekijöiden osallistumisjärjes-
telmien hallinnoimiseksi, säädetään henkilös-
törahastolaissa (814/1989). Toiminnasta, jolla
yleisölle tarjotaan mahdollisuus osallistua yh-
teisiin arvopaperisijoituksiin, säädetään sijoi-
tusrahastolaissa (48/1999).

Tämä laki ei koske Valtiokonttoria, Euroo-
pan keskuspankkia, Suomen Pankkia eikä
muita kansallisia keskuspankkeja.

Tämä laki ei koske vakuutusyhtiölaissa
(1062/1979) tarkoitettuja vakuutusyhtiöitä,
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitettuja työeläkevakuutusyh-
tiöitä, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä anne-
tussa laissa (398/1995) tarkoitettuja vakuu-
tusyhtiöitä, vakuutusyhdistyslaissa
(1250/1987) tarkoitettuja vakuutusyhdistyk-
siä, eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoitet-
tuja eläkesäätiöitä eikä vakuutuskassalaissa
(1164/1992) tarkoitettuja eläkekassoja.

2 §

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi, ko-
mission asetus ja komission direktiivi

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivillä
tarkoitetaan tässä laissa rahoitusvälineiden
markkinoista sekä neuvoston direktiivien
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin
93/22/ETY kumoamisesta annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2004/39/EY.

Komission asetuksella tarkoitetaan tässä
laissa Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tie-
tojen kirjaamista koskevien sijoituspalvelu-
yritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoitta-
misen, markkinoiden avoimuuden, rahoitus-
välineiden kaupankäynnin kohteeksi ottami-
sen sekä direktiivissä määriteltyjen käsittei-
den osalta annettua komission asetusta (EY)
N:o 1287/2006.

Komission direktiivillä tarkoitetaan tässä
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laissa Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta si-
joituspalveluyritysten toiminnan järjestämistä
koskevien vaatimusten, toiminnan harjoitta-
misen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä
määriteltyjen käsitteiden osalta annettua ko-
mission direktiiviä 2006/73/EY.

3 §

Sijoituspalveluyritys

Sijoituspalveluyrityksellä tarkoitetaan suo-
malaista osakeyhtiötä tai eurooppayhtiölaissa
(742/2004) tarkoitettua eurooppayhtiötä, jolla
on tämän lain mukainen toimilupa tarjota si-
joituspalvelua.

4 §

Rahoitusväline

Rahoitusvälineellä tarkoitetaan:
1) arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua

arvopaperia sekä ulkomaista muuta raha-
markkinavälinettä ja yhteissijoitusyrityksen
osuutta;

2) optiota, termiiniä tai muuta johdannais-
sopimusta, jonka kohde-etuutena on arvopa-
peri, valuutta, korko, tuotto, toinen johdan-
naissopimus, rahoitusmarkkinoihin liittyvä
indeksi tai muu tunnusluku ja joka voidaan
toteuttaa luovuttamalla kohde-etuus tai tilittä-
mällä sen nettoarvo;

3) optiota, termiiniä tai muuta johdannais-
sopimusta, jonka kohde-etuutena on hyödyke
ja joka on toteutettava tai voidaan toteuttaa
nettoarvon tilityksellä;

4) optiota, termiiniä tai muuta johdannais-
sopimusta, jonka kohde-etuutena on hyödyke
ja joka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovut-
taen, kun sillä käydään kauppaa optiokauppa-
laissa tarkoitetussa optioyhteisössä tai arvo-
paperimarkkinalaissa tarkoitetussa monen-
keskisessä kaupankäynnissä taikka niitä Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
vastaavassa kaupankäynnissä;

5) muuta kuin 4 kohdassa tarkoitettua op-
tiota, termiiniä tai muuta johdannaissopi-
musta, jonka kohde-etuutena on hyödyke ja
joka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovut-
taen, jos johdannaissopimus tehdään sijoitus-

tai suojaustarkoituksessa ja se on muiden joh-
dannaissopimusten kaltainen;

6) luottoriskin siirtoon tarkoitettua johdan-
naissopimusta;

7) hinnanerosopimusta; sekä
8) optiota, termiiniä tai muuta johdannais-

sopimusta, joka liittyy ilmastonvaihteluihin,
kuljetusmaksuihin, päästöoikeuksiin tai in-
flaatioasteisiin tai muihin virallisiin talousti-
lastoihin ja joka voidaan toteuttaa nettoarvon
tilityksellä, sekä muuta johdannaissopimusta,
joka liittyy omaisuuteen, oikeuksiin, velvolli-
suuksiin, indekseihin ja muihin kuin edellä
mainittuihin tunnuslukuihin ja joka on mui-
den johdannaissopimusten kaltainen.

Komission asetuksessa säädetään 1 mo-
mentin 5 kohdassa tarkoitettujen rahoitusväli-
neiden ominaispiirteistä ja 8 kohdan sovelta-
misalaan kuuluvista johdannaissopimuksista.

5 §

Sijoituspalvelut

Sijoituspalvelulla tarkoitetaan:
1) rahoitusvälineitä koskevien toimeksian-

tojen vastaanottamista ja välittämistä (toi-
meksiantojen välittäminen);

2) rahoitusvälineitä koskevien toimeksian-
tojen toteuttamista asiakkaan lukuun (toimek-
siantojen toteuttaminen);

3) kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan
lukuun (kaupankäynti omaan lukuun);

4) rahoitusvälineiden hoitamista asiakkaan
kanssa tehdyn sopimuksen nojalla siten, että
päätösvalta sijoittamisesta on annettu koko-
naan tai osittain toimeksiannon saajalle
(omaisuudenhoito);

5) yksilöllisen suosituksen antamista asiak-
kaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi lii-
ketoimeksi (sijoitusneuvonta);

6) rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun tai
myynnin järjestämistä antamalla siihen liit-
tyvä merkintä- tai ostositoumus (liikkeeseen-
laskun takaaminen);

7) rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun tai
myynnin järjestämistä ilman merkintä- tai os-
tositoumuksen antamista (liikkeeseenlaskun
järjestäminen); sekä

8) rahoitusvälineiden kaupankäynnin jär-
jestämistä arvopaperimarkkinalaissa tarkoite-
tussa monenkeskisessä kaupankäynnissä
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(monenkeskisen kaupankäynnin järjestämi-
nen).

6 §

Luottolaitos ja rahoituslaitos

Tässä laissa luottolaitoksella tarkoitetaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 8 §:ssä tarkoitettua muuta yhtei-
söä kuin maksuliikeyhteisöä.

Tässä laissa rahoituslaitoksella tarkoite-
taan luottolaitostoiminnasta annetun lain 13
§:ssä tarkoitettua yhteisöä.

7 §

Konserni, emoyritys ja tytäryritys

Tässä laissa konsernilla, emoyrityksellä ja
tytäryrityksellä tarkoitetaan kirjanpitolaissa
(1336/1997) tarkoitettua konsernia, emoyri-
tystä ja tytäryritystä sekä niihin rinnastettavaa
ulkomaista konsernia, emoyritystä ja tytäryri-
tystä.

8 §

Palveluyritys

Tässä laissa palveluyrityksellä tarkoitetaan
yritystä, joka pääasiallisena toimintanaan
tuottaa palveluja yhdelle tai usealle sijoitus-
palveluyritykselle omistamalla, hallitsemalla
tai hoitamalla kiinteistöjä tai joka tuottaa tie-
tojenkäsittelyyn liittyviä palveluja taikka
muita vastaavia sijoituspalveluyrityksen pää-
asialliseen liiketoimintaan liittyviä palveluja
yhdelle tai usealle sijoituspalveluyritykselle.

9 §

Omistusyhteisö

Tässä laissa omistusyhteisöllä tarkoitetaan
rahoituslaitosta, jonka tytäryritykset ovat pää-
asiassa sijoituspalveluyrityksiä tai muita ra-
hoituslaitoksia ja jonka tytäryrityksistä aina-
kin yksi on sijoituspalveluyritys.

Rahoitustarkastuksen on saatuaan tiedon
siitä, että muusta yrityksestä kuin luottolai-
toksesta tai sijoituspalveluyrityksestä on tul-
lut sijoituspalveluyrityksen emoyritys, teh-

tävä viipymättä päätös siitä, onko yritystä
pidettävä 1 momentissa tarkoitettuna omis-
tusyhteisönä.

10 §

Konsolidointiryhmä

Tässä laissa konsolidointiryhmällä tarkoi-
tetaan konsernia, jonka muodostavat konser-
nin emoyritys, joka on suomalainen tai ulko-
mainen sijoituspalveluyritys tai sijoituspalve-
luyrityksen emoyrityksenä oleva suomalainen
tai ulkomainen omistusyhteisö (konsolidoin-
tiryhmän emoyritys) sekä emoyrityksen suo-
malaiset ja ulkomaiset tytäryritykset, jotka
ovat muita sijoituspalveluyrityksiä, luottolai-
toksia, rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä
(konsolidointiryhmän tytäryritys).

Konsolidointiryhmän emoyrityksenä ole-
vaan sijoituspalveluyritykseen ja siihen rin-
nastettavaan omistusyhteisön tytäryrityksenä
olevaan sijoituspalveluyritykseen sovelletta-
van konsolidoidun valvonnan soveltamis-
alasta säädetään 46 §:ssä ja luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 72 §:ssä.

11 §

Ulkoistaminen

Ulkoistamisella tarkoitetaan sijoituspalve-
luyrityksen toimintaan liittyvää järjestelyä,
jonka perusteella muu palvelun tarjoaja tuot-
taa sijoituspalveluyritykselle toiminnon tai
palvelun, jonka sijoituspalveluyritys olisi
muuten itse suorittanut.

12 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo
Rahoitustarkastus.

2 luku

Oikeus tarjota sijoituspalvelua

13 §

Sijoituspalvelun tarjoamisen luvanvaraisuus

Sijoituspalvelua saa tarjota vain tässä
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laissa tarkoitetun toimiluvan saanut sijoitus-
palveluyritys.

14 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen muun luvan no-
jalla

Sen estämättä, mitä 13 §:ssä säädetään,
sijoituspalvelua saa tarjota:

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

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

Sen estämättä, mitä 13 §:ssä säädetään, 5
§:n 8 kohdassa tarkoitettua monenkeskistä
kaupankäyntiä saa järjestää arvopaperimark-
kinalaissa tarkoitettu arvopaperipörssi ja op-
tiokauppalaissa tarkoitettu optioyhteisö.

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua ja sen jäse-
nyydestä korvausrahastossa säädetään ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta
tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetussa
laissa (580/1996). Ulkomaisen luottolaitok-
sen ja rahoituslaitoksen oikeudesta tarjota si-
joituspalvelua ja sen jäsenyydestä korvausra-
hastossa säädetään ulkomaisen luotto- ja ra-
hoituslaitoksen toiminnasta Suomessa anne-
tussa laissa (1608/1993). Ulkomaisen rahas-
toyhtiön oikeudesta tarjota sijoituspalvelua ja
sen jäsenyydestä korvausrahastossa säädetään
ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suo-
messa annetussa laissa (225/2004).

15 §

Oheispalvelut

Sijoituspalveluyritys saa, myönnetyn toi-
miluvan mukaisesti, sijoituspalvelun lisäksi:

1) tarjota asiakkaille rahoitusvälineiden
säilytys- ja hoitopalveluja sekä tallelokero-
palveluja ja niihin liittyviä palveluja;

2) myöntää asiakkaille sijoituspalveluun
liittyviä luottoja ja muuta rahoitusta;

3) tarjota yrityksille pääomarakenteita, lii-
ketoimintastrategiaa ja muita niihin liittyviä

kysymyksiä koskevaa neuvontaa sekä yritys-
ten sulautumisia, yritysostoja ja muita yritys-
järjestelyjä koskevaa neuvontaa ja niitä kos-
kevia palveluja;

4) tarjota sijoituspalveluun liittyvää valuut-
tapalvelua;

5) tuottaa ja levittää sijoitustutkimuksia,
rahoitusanalyysejä sekä muita vastaavia ra-
hoitusvälineillä käytävään kauppaan liittyviä
yleisiä suosituksia;

6) tarjota rahoitusvälineiden liikkeeseen-
laskun takaamiseen tai järjestämiseen liitty-
viä palveluja;

7) tarjota sijoituspalveluja ja tässä momen-
tissa tarkoitettuja palveluja vastaavia palve-
luja sellaisilla johdannaissopimusten kohde-
etuuksilla, jotka eivät ole rahoitusvälineitä
silloin, kun toiminta liittyy johdannaissopi-
muksilla harjoitettavaan toimintaan; sekä

8) harjoittaa muuta tässä momentissa tar-
koitettuun toimintaan verrattavaa tai siihen
läheisesti liittyvää toimintaa.

Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaan
sisältyy oikeus tarjota toimeksiantojen välit-
tämistä tai toteuttamista, omaisuudenhoitoa
taikka sijoitusneuvontaa, se saa tarjota myös
muuta sijoituskohdetta kuin rahoitusvälinettä
koskevaa toimiluvan mukaista palvelua sekä
tätä sijoituskohdetta koskevaa sijoitus- ja ra-
hoitusneuvontaa.

Sijoituspalveluyrityksen oikeudesta toimia
tilinhoitajayhteisönä tai tilinhoitajayhteisön
asiamiehenä säädetään arvo-osuusjärjestel-
mästä annetussa laissa (826/1991), oikeu-
desta toimia selvitysosapuolena arvopaperi-
markkinalaissa ja oikeudesta hoitaa säilytys-
yhteisön tehtäviä sijoitusrahastolaissa.

16 §

Toiminimi

Muu yritys kuin sijoituspalveluyritys saa
toiminimessään tai muuten toiminnassaan
käyttää nimitystä pankkiiri tai pankkiiriliike
vain, jos on ilmeistä, että nimityksen käyttä-
minen ei viittaa harhaanjohtavasti sijoituspal-
veluyrityksen toimintaan.
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3 luku

Toimiluvan myöntäminen ja peruuttami-
nen

17 §

Toimilupahakemus

Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
toimiluvan sijoituspalvelun tarjoamiseen.
Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityk-
sistä säädetään valtiovarainministeriön ase-
tuksella.

Jos sijoituspalveluyrityksen on 47 §:n mu-
kaan kuuluttava sijoittajien korvausrahas-
toon, Rahoitustarkastuksen on ennen asian
ratkaisemista pyydettävä hakemuksesta lau-
sunto korvausrahastolta.

Jos toimilupaa hakeva yhteisö on toisessa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyri-
tyksen, luottolaitoksen tai vakuutusyhtiön ty-
täryritys tai tällaisen sijoituspalveluyrityksen,
luottolaitoksen tai vakuutusyhtiön emoyrityk-
sen tytäryritys, hakemuksesta on pyydettävä
kyseisen valtion asianomaisen valvontaviran-
omaisen lausunto. Samoin menetellään, jos
toimilupaa hakevan yhteisön määräämisvalta
on samoilla luonnollisilla tai oikeushenki-
löillä kuin tällaisessa sijoituspalveluyrityk-
sessä, luottolaitoksessa tai vakuutusyhtiössä.
Lausuntopyynnössä lausunnonantajaa on
pyydettävä erityisesti arvioimaan osakkeen-
omistajien sopivuutta sekä saman ryhmän toi-
sen yrityksen johtamiseen osallistuvien johta-
jien mainetta ja kokemusta sekä ilmoittamaan
edellä mainittuja seikkoja koskevat tiedot,
joilla on merkitystä toimiluvan myöntämisen
tai sijoituspalveluyrityksen valvonnan kan-
nalta.

18 §

Toimilupapäätös

Toimilupaa koskeva hakemus on ratkais-
tava kuuden kuukauden kuluessa hakemuk-
sen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on
ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut
asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakir-
jat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös
on kuitenkin tehtävä 12 kuukauden kuluessa

hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä
ei ole annettu säädetyssä määräajassa, hakija
voi tehdä valituksen Helsingin hallinto-oi-
keuteen. Valituksen katsotaan tällöin kohdis-
tuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Valituksen voi tehdä, kunnes päätös on an-
nettu. Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava
päätöksen antamisesta muutoksenhakuviran-
omaiselle, jos päätös on annettu valituksen
tekemisen jälkeen. Valituksen tekemisestä ja
käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voi-
massa, mitä hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Toimiluvassa on mainittava ne sijoituspal-
velut sekä ne 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut
oheispalvelut, joita sijoituspalveluyrityksellä
on oikeus tarjota. Rahoitustarkastus voi toi-
miluvan myöntämisen jälkeen sijoituspalve-
luyrityksen hakemuksesta muuttaa toimilupaa
siinä mainittujen sijoituspalveluyritykselle
sallittujen palvelujen osalta.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan si-
joituspalveluyrityksen liiketoimintaa koske-
via, valvonnan kannalta välttämättömiä rajoi-
tuksia ja ehtoja.

19 §

Toimiluvan edellytykset

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että
hakija täyttää 2 momentissa sekä sijoituspal-
veluyrityksen toiminnalle ja taloudelliselle
asemalle 4 ja 5 luvussa säädetyt edellytykset.

Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on
lisäksi, että saadun selvityksen perusteella si-
joituspalveluyrityksen perustaja ja osakkeen-
omistaja, joka omistaa vähintään yhden kym-
menesosan sijoituspalveluyrityksen osak-
keista tai osuuden, joka tuottaa vähintään
kymmenen prosenttia sen osakkeiden ääni-
vallasta, on luotettava.

Henkilöä ei pidetä luotettavana, jos hänet
on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden ar-
viota edeltäneen vuoden aikana tuomittu van-
keusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltä-
neen vuoden aikana sakkorangaistukseen ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hä-
nen olevan ilmeisen sopimaton perustamaan
tai omistamaan sijoituspalveluyritystä, taikka
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jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnal-
laan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton
perustamaan tai omistamaan sijoituspalvelu-
yritystä.

Toimilupa voidaan myöntää myös perus-
tettavalle sijoituspalveluyritykselle ennen sen
rekisteröimistä.

20 §

Toimilupa eurooppayhtiölle

Toimilupa on myönnettävä myös Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vas-
taavan luvan saaneelle eurooppayhtiön (SE)
säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 2157/2001, jäljempänä eurooppa-
yhtiöasetus, tarkoitetulle eurooppayhtiölle,
joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen
asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Rahoitustar-
kastuksen on pyydettävä lupahakemuksesta
kyseisen valtion arvopaperimarkkinoita val-
vovan Rahoitustarkastusta vastaavan viran-
omaisen lausunto. Sama koskee eurooppayh-
tiön perustamista sulautumalla siten, että vas-
taanottava yhtiö, jonka kotipaikka on toisessa
valtiossa, rekisteröidään eurooppayhtiönä
Suomessa.

21 §

Toimiluvan rekisteröinti

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
milupa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin
sekä tiedoksi 47 §:ssä tarkoitetulle sijoittajien
korvausrahastolle.

Perustettavalle sijoituspalveluyritykselle ja
kotipaikan Suomeen siirtävälle eurooppayhti-
ölle myönnetty toimilupa rekisteröidään sa-
malla, kun yritys rekisteröidään.

22 §

Sijoituspalvelurekisteri

Rahoitustarkastus pitää sijoituspalveluyri-
tyksistä julkista rekisteriä, johon merkitään
tiedot niistä palveluista, joiden tarjoamiseen
sijoituspalveluyrityksellä on toimilupa.

23 §

Toiminnan aloittaminen

Sijoituspalveluyritys voi aloittaa toimin-
tansa, jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu,
välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa on
myönnetty ja, jos toimilupa on myönnetty
perustettavalle yritykselle, sijoituspalveluyri-
tys on rekisteröity.

24 §

Toimiluvan peruuttaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sijoituspal-
veluyrityksen toimiluvan, jos:

1) yrityksen toiminnassa on olennaisesti
rikottu lakia tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä tai määräyksiä, toimiluvan ehtoja tai
sijoituspalveluyrityksen yhtiöjärjestystä;

2) yritys ei ole toiminut kuuteen kuukau-
teen;

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

4) yrityksen toimintaa tai osaa siitä ei ole
aloitettu 12 kuukauden kuluessa toimiluvan
myöntämisestä; tai

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

Rahoitustarkastuksen on ennen 1 momen-
tin 1 tai 3 kohdassa tarkoitetun päätöksen
tekemistä asetettava asianomaiselle sijoitus-
palveluyritykselle määräaika toiminnassa ole-
vien puutteellisuuksien korjaamiseksi.

Jos sijoituspalveluyritys on päättänyt lo-
pettaa luvanvaraisen toimintansa, se voi ha-
kea Rahoitustarkastukselta toimiluvan pe-
ruuttamista.

Toimiluvan peruuttamisen yhteydessä Ra-
hoitustarkastus voi antaa määräyksiä siitä,
miten toiminta on lopetettava.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava sijoi-
tuspalveluyrityksen toimiluvan peruuttami-
nen rekisteröitäväksi sekä tiedoksi sijoittajien
korvausrahastolle.

Rahoitustarkastuksen on peruuttaessaan
toimiluvan sijoituspalveluyritykseltä, joka
toimii myös toisessa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa, ilmoitettava pää-
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töksestään asianomaisen valtion Rahoitustar-
kastusta vastaavalle valvontaviranomaiselle.

25 §

Toiminnan rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista
toimintaa, jos toiminnassa on todettu taita-
mattomuutta tai varomattomuutta ja on il-
meistä, että toiminnan jatkaminen on omiaan
vakavasti vahingoittamaan arvopaperimark-
kinoiden vakautta tai sijoittajien asemaa. Jos
asiaintilaa ei ole saatu korjatuksi määrä-
ajassa, Rahoitustarkastus voi muuttaa toimi-
luvan ehtoja toiminnan pysyväksi rajoittami-
seksi.

Rahoitustarkastuksen on rajoittaessaan toi-
miluvan mukaista toimintaa sijoituspalvelu-
yritykseltä, joka toimii myös toisessa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, il-
moitettava päätöksestään asianomaisen val-
tion Rahoitustarkastusta vastaavalle valvonta-
viranomaiselle.

4 luku

Sijoituspalveluyrityksen toiminta

26 §

Omien osakkeiden, osuuksien, pääomalaino-
jen ja debentuurien hankintaa koskevat rajoi-

tukset

Sijoituspalveluyritys ja sen konsolidointi-
ryhmään kuuluva yritys saa antaa lainaa
omien ja emoyrityksen osakkeiden ja osuuk-
sien hankkimiseen taikka ottaa niitä pantiksi
ainoastaan 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoi-
tuksin. Vakuuden asettaminen sijoituspalve-
luyrityksen tai sen konsolidointiryhmään
kuuluvan yrityksen varoista edellä tarkoitetun
lainan maksamisesta rinnastetaan lainan anta-
miseen.

Sijoituspalveluyritys ja sen konsolidointi-
ryhmään kuuluva yritys saa, jollei 3 momen-
tista muuta johdu, osakeyhtiölain (624/2006)
13 luvun 10 §:n 1 momentin sekä velkakirja-
lain (622/1947) 34 §:n 3 momentin säännös-
ten estämättä antaa lainaa omien tai emoyri-
tyksen osakkeiden ja osuuksien hankkimi-

seksi ja ottaa niitä pantiksi, jos ne ovat arvo-
paperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoite-
tun julkisen kaupankäynnin kohteena olevia
arvopapereita ja jos lainan antaminen tai pan-
tin ottaminen kuuluu sijoituspalveluyrityksen
tai sen konsolidointiryhmään kuuluvan yri-
tyksen tavanomaiseen liiketoimintaan ja jos
laina on annettu taikka pantti otettu sijoitus-
palveluyrityksen toiminnassa noudatetuin ta-
vanomaisin ehdoin.

Sijoituspalveluyritys ja sen konsolidointi-
ryhmään kuuluva yritys saa ottaa pantiksi
omia ja emoyrityksen osakkeita ja osuuksia
niiden merkinnän rahoittamiseksi annetun
lainan vakuudeksi enintään määrän, joka vas-
taa nimellisarvoltaan yhtä kymmenesosaa lai-
nan antaneen yrityksen, tai jos pantiksi on
otettu lainan antaneen yrityksen emoyrityk-
sen osakkeita tai osuuksia, emoyrityksen si-
dotusta pääomasta.

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään omista
ja emoyrityksen osakkeista ja osuuksista, so-
velletaan vastaavasti omiin ja emoyrityksen
pääomasijoituksiin, pääomalainoihin, deben-
tuureihin ja muihin sitoumuksiin, joilla on
huonompi etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan
muilla veloilla.

27 §

Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus

Sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeus-
henkilön tai luonnollisen henkilön välillä
oleva merkittävä sidonnaisuus ei saa estää
sijoituspalveluyrityksen tehokasta valvontaa.
Tehokasta valvontaa eivät myöskään saa es-
tää tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan
luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön
sovellettavat muun kuin Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion säännökset ja hallin-
nolliset määräykset.

Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan
tässä laissa, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 37 §:n 2—4 momentissa sääde-
tään.

Toimiluvan myöntämisen jälkeen toimilu-
pahakemuksessa ilmoitetuissa sidonnaisuutta
koskevissa tiedoissa tapahtuneet muutokset
on välittömästi ilmoitettava Rahoitustarkas-
tukselle.
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28 §

Toimipaikka ja pääkonttori

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava toimin-
taansa varten vähintään yksi kiinteä toimi-
paikka. Se voi harjoittaa toimintaansa lisäksi
muissa toimipaikoissa.

Sijoituspalveluyrityksen pääkonttorin on
oltava Suomessa.

29 §

Sijoituspalvelun tai muun merkittävän toi-
minnon ulkoistaminen

Sijoituspalveluyritys voi ulkoistaa sijoitus-
palvelun tarjoamisen tai toimintansa kannalta
merkittävän muun toiminnon, jos ulkoistami-
nen ei haittaa sijoituspalveluyrityksen riskien
hallintaa, sisäistä valvontaa eikä sijoituspal-
veluyrityksen liiketoiminnan taikka toimin-
nan kannalta merkittävän muun toiminnon
hoitamista.

Toiminto on sijoituspalveluyrityksen toi-
minnan kannalta merkittävä, jos virhe tai
puute sen suorittamisessa voi haitata olennai-
sesti sijoituspalveluyrityksen toimintaa kos-
kevien lakien, niiden nojalla annettujen sään-
nösten tai määräysten tai sijoituspalveluyri-
tyksen toimiluvan ehtojen noudattamista
taikka sijoituspalveluyrityksen taloudellista
asemaa tai sijoituspalvelun tarjoamisen jatku-
vuutta.

Sijoituspalvelun tai merkittävän muun toi-
minnon ulkoistamisesta on tehtävä kirjallinen
sopimus, josta käy ilmi toimeksiannon sisältö
ja sopimuksen voimassaoloaika.

Sijoituspalveluyrityksen, joka toimiluvan
myöntämisen jälkeen aikoo ulkoistaa sijoitus-
palvelun tarjoamisen tai toimintansa kannalta
merkittävän muun toiminnon, on ilmoitettava
ulkoistamisesta etukäteen Rahoitustarkastuk-
selle. Sijoituspalveluyrityksen ja ulkoistettua
toimintaa hoitavan välisessä sopimussuh-
teessa tapahtuvista merkittävistä muutoksista
on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle. Ra-
hoitustarkastus antaa tarvittavat tarkemmat
määräykset ilmoituksen sisällöstä.

30 §

Ulkoistamisen edellytykset

Sijoituspalveluyrityksen on toimittava
huolellisesti, kun se ulkoistaa sijoituspalvelun
tarjoamisen tai toimintansa kannalta merkit-
tävän muun toiminnon. Jos sijoituspalvelu-
yritys ulkoistaa toimiluvanvaraista toimintaa,
ulkoistettua toimintaa hoitavalla on oltava tä-
hän tarvittava toimilupa.

Sijoituspalveluyrityksen on huolehdittava
siitä, että se saa ulkoistettua toimintaa hoita-
valta jatkuvasti sijoituspalveluyrityksen vi-
ranomaisvalvonnan, riskien hallinnan ja sisäi-
sen valvonnan edellyttämät tarpeelliset tiedot
ja että sillä on oikeus luovuttaa tiedot edel-
leen Rahoitustarkastukselle.

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkem-
mat määräykset ulkoistamisen edellytyksistä.

31 §

Omaisuudenhoidon ulkoistaminen Euroopan
talousalueen ulkopuolelle

Sijoituspalveluyrityksen, joka ulkoistaa ar-
vopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tetulle ei-ammattimaiselle asiakkaalle tarjo-
tun omaisuudenhoitopalvelun muussa kuin
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa toimivalle palvelun tarjoajalle, on var-
mistettava, että:

1) sillä on kotivaltiossaan tarvittava toimi-
lupa tai se on kotivaltiossaan rekisteröity
omaisuudenhoitopalvelun tarjoamista varten
ja että se on vakavaraisuusvalvonnan alainen;
ja

2) Rahoitustarkastuksella on kyseisen val-
tion Rahoitustarkastusta vastaavan valvonta-
viranomaisen kanssa valvontayhteistyötä
koskeva sopimus.

Vaikka 1 momentissa säädetyt edellytykset
eivät täyty, sijoituspalveluyritys voi kuitenkin
ulkoistaa omaisuudenhoitopalvelun, jos se il-
moittaa ulkoistamisesta Rahoitustarkastuk-
selle etukäteen eikä Rahoitustarkastus vas-
tusta sitä kuukauden kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta.
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Rahoitustarkastuksen on julkistettava luet-
telo niistä Rahoitustarkastusta vastaavista vi-
ranomaisista, joiden kanssa sillä on 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu valvontayhteis-
työtä koskeva sopimus. Rahoitustarkastuksen
on julkistettava 2 momentissa tarkoitetussa
tilanteessa soveltamansa toimintaperiaatteet.

32 §

Sidonnaisasiamies

Sijoituspalveluyritys voi tarjota 2 momen-
tissa tarkoitettuja palveluja sidonnaisasiamie-
hen välityksellä. Sidonnaisasiamies toimii si-
joituspalveluyrityksen lukuun ja vastuulla.
Sidonnaisasiamies voi toimia vain yhden si-
joituspalveluyrityksen lukuun.

Sidonnaisasiamies voi:
1) vastaanottaa ja välittää sijoitus- ja oheis-

palveluihin tai rahoitusvälineisiin liittyviä
asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja;

2) välittää rahoitusvälineitä asiakkaille;
3) antaa sijoituspalveluyrityksen tarjoamia

sijoitus- ja oheispalveluja tai rahoitusväli-
neitä koskevaa neuvontaa asiakkaille; ja

4) markkinoida sijoituspalveluyrityksen
tarjoamia sijoitus- ja oheispalveluja asiak-
kaille.

Sijoituspalveluyrityksen on käytettävissä
olevin keinoin varmistuttava siitä, että sidon-
naisasiamies on hyvämaineinen ja riittävän
ammattitaitoinen toiminnan harjoittamiseen.
Sijoituspalveluyrityksen on huolehdittava,
että sidonnaisasiamies ilmoittaa asiakkaalle
toimivansa edustamansa sijoituspalveluyri-
tyksen lukuun sidonnaisasiamiehenä.

Sidonnaisasiamies voi käsitellä asiakkaan
rahavaroja tai rahoitusvälineitä sijoituspalve-
luyrityksen lukuun ja vastuulla. Jos sidon-
naisasiamies toimii sijoituspalveluyrityksen
lukuun toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa, on edellytyksenä kui-
tenkin, että kyseinen valtio sallii sidonnais-
asiamiestä vastaavan asiamiehen käsitellä
asiakkaan rahavaroja tai rahoitusvälineitä.

Sijoituspalveluyrityksen on pidettävä jul-
kista rekisteriä sidonnaisasiamiehistään. Re-
kisteriin on merkittävä luonnollisen henkilön
täydellinen nimi, asuinpaikka ja sen toimipai-
kan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan. Jos
asiamies on oikeushenkilö, rekisteriin merki-

tään sen nimi, yritys- tai yhteisötunnus, koti-
paikka ja sen toimipaikan osoite, jossa toi-
mintaa harjoitetaan. Sijoituspalveluyrityksen
on viipymättä ilmoitettava käyttämänsä si-
donnaisasiamiehet Rahoitustarkastukselle.

Jos sidonnaisasiamies on sijoittautunut sel-
laiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon, joka ei salli kyseisessä valtiossa
toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten
käyttää sidonnaisasiamiestä vastaavaa asia-
miestä, sidonnaisasiamies on merkittävä Ra-
hoitustarkastuksen pitämään rekisteriin. Tä-
hän rekisteriin on merkittävä vastaavat tiedot
kuin sijoituspalveluyrityksen ylläpitämään 5
momentin mukaiseen rekisteriin.

33 §

Toiminnan järjestäminen

Sijoituspalveluyrityksen toiminta on järjes-
tettävä sen liiketoiminnan laatu ja laajuus
huomioon ottaen luotettavalla tavalla. Sijoi-
tuspalveluyrityksen on asianmukaisin toimin
varmistettava toimintaansa liittyvien riskien
hallinta, sisäisen valvontansa toimivuus ja
toimintansa jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Si-
joituspalveluyrityksen toimenpiteistä mah-
dollisessa eturistiriitatilanteessa säädetään ar-
vopaperimarkkinalain 4 luvun 12 §:ssä.

34 §

Henkilökohtaiset liiketoimet

Sijoituspalveluyrityksen on riittävin toi-
menpitein pyrittävä estämään vaikuttavassa
asemassa olevan ryhtyminen henkilökohtai-
siin liiketoimiin, jos siitä voi aiheutua eturis-
tiriita sellaisen liiketoimen tai palvelun
kanssa, johon hän osallistuu asemansa
vuoksi, jos hänellä on arvopaperimarkkina-
laissa tarkoitettua sisäpiirintietoa taikka jos
hänellä on sijoituspalveluyrityksen asiakkaita
tai niiden liiketoimia koskevaa luottamuksel-
lista tietoa. Tällaisen tiedon luottamukselli-
suus on pyrittävä muutoinkin turvaamaan.

Vaikuttavassa asemassa olevalla tarkoite-
taan:

1) sijoituspalveluyrityksen hallituksen jä-
sentä, toimitusjohtajaa ja muuta ylimpään
johtoon kuuluvaa sekä työntekijää tai muuta
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luonnollista henkilöä, joka yrityksen valvon-
nassa osallistuu sijoituspalvelun tarjoami-
seen;

2) 32 §:ssä tarkoitettua sidonnaisasiamiestä
ja, jos tämä on yhtiö tai yhteisö, sen hallituk-
sen tai siihen verrattavan toimielimen jäsentä,
toimitusjohtajaa ja muuta ylimpään johtoon
kuuluvaa henkilöä sekä työntekijää tai muuta
luonnollista henkilöä, joka sidonnaisasiamie-
hen valvonnassa osallistuu sijoituspalvelun
tarjoamiseen; ja

3) luonnollista henkilöä, joka osallistuu si-
joituspalveluyrityksen tai sidonnaisasiamie-
hen ulkoistamaan sijoituspalvelun tarjoami-
seen.

Henkilökohtaisella liiketoimella tarkoite-
taan vaikuttavassa asemassa olevan kaupan-
käyntiä tai hänen lukuunsa tapahtuvaa kau-
pankäyntiä rahoitusvälineellä, jos:

1) vaikuttavassa asemassa oleva toimii ase-
mansa, toimensa tai tehtävänsä ulkopuolella;
tai

2) kaupankäynti tapahtuu vaikuttavassa
asemassa olevan henkilön, hänen perheenjä-
senensä tai hänen kanssaan muussa läheisessä
suhteessa olevan lukuun, taikka sellaisen
henkilön lukuun, jonka kaupankäynnin tulok-
sesta vaikuttavassa asemassa oleva saa muuta
olennaista etua kuin kaupan toteutuksesta
saatavan maksun tai palkkion.

35 §

Tarkemmat määräykset toiminnan järjestä-
misestä

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkem-
mat määräykset toiminnan järjestämisestä ja
henkilökohtaisista liiketoimista.

36 §

Liiketoimista ja palveluista säilytettävät tie-
dot

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä tie-
dot asiakkaan antamista rahoitusvälineitä
koskevista toimeksiannoista, omaan tai asiak-
kaan lukuun suorittamistaan rahoitusvälineitä
koskevista liiketoimista sekä muista asiak-
kaalle tarjoamistaan palveluista vähintään

viiden vuoden ajan. Sijoitus- tai oheispalve-
lusta asiakkaan kanssa tehty sopimus tai
muut palvelun tarjoamista koskevat ehdot on
säilytettävä vähintään asiakassuhteen keston
ajan.

Komission asetuksessa säädetään asiak-
kaan toimeksiannosta, omaisuudenhoitoon si-
sältyvästä kaupankäyntipäätöksestä sekä asi-
akkaan liiketoimesta kirjattavista tiedoista.

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarken-
tavat määräykset vähimmäistiedoista, jotka
sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä, ja
tietojen säilyttämistavasta.

37 §

Puhelun tallentaminen

Sijoituspalveluyrityksen on toimeksianto-
jen todentamiseksi tallennettava asiakkaan
rahoitusvälinettä koskevaan toimeksiantoon
liittyvät puhelut niihin liittymiin ja niistä liit-
tymistä, jotka on tarkoitettu käytettäviksi asi-
akkaiden toimeksiantojen vastaanottamiseen.

Sijoituspalveluyrityksen on huolehdittava
siitä, että asiakkaalla on tieto puhelun tallen-
tamisesta. Puhelutallenteet on säilytettävä vä-
hintään kaksi vuotta ja enintään niin kauan
kuin toimeksiantoon liittyvien oikeuksien tai
velvollisuuksien toteuttamiseksi on tarpeen.

38 §

Asiakasvarojen säilyttäminen

Sijoituspalveluyrityksen haltuun säilyttä-
mistä, sijoittamista tai muuta varainhoitoa
varten annettujen taikka omaisuuden myyn-
nistä saatujen rahavarojen ja muun omaisuu-
den säilyttämisestä on voimassa, mitä arvo-
paperimarkkinalain 4 luvun 14 §:ssä sääde-
tään.

39 §

Määräysvallan hankkiminen Euroopan ta-
lousalueen ulkopuolisessa yrityksessä

Sijoituspalveluyritys tai sen konsolidointi-
ryhmään kuuluva yritys ei saa hankkia kirjan-
pitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua määräys-
valtaa sellaisessa luottolaitoksessa, sijoitus-
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palveluyrityksessä, rahastoyhtiössä taikka va-
kuutusyhtiössä, jonka kotipaikka on muussa
kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa, ellei yritys ole ilmoittanut siitä etu-
käteen Rahoitustarkastukselle taikka jos Ra-
hoitustarkastus on ilmoituksen saatuaan kiel-
tänyt hankinnan 2 momentissa säädetyssä
ajassa.

Rahoitustarkastus voi kolmen kuukauden
kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen vastaanottamisesta kieltää määräysvallan
hankinnan, jos hankinnan kohteena olevaan
yritykseen sovellettavat lait, asetukset tai hal-
linnolliset määräykset olennaisesti vaikeuttai-
sivat sijoituspalveluyrityksen tai sen konsoli-
dointiryhmän tehokasta valvontaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoi-
tusta ei tarvitse tehdä, jos yritys kuuluu rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta an-
netussa laissa (699/2004) tarkoitettuun ryh-
mittymään ja vastaava ilmoitus on tehty Va-
kuutusvalvontavirastolle.

40 §

Ulkomaisen konsolidointiryhmän valvonta

Jos sijoituspalveluyritys kuuluu sellaiseen
konsolidointiryhmään, johon 10 §:n nojalla ei
sovelleta Suomen lakia, toimiluvan myöntä-
minen edellyttää lisäksi, että voidaan varmis-
tua siitä, että ulkomaan viranomaisella on
riittävä toimivalta valvoa koko konsolidointi-
ryhmää tässä laissa säädettyä vastaavalla ta-
valla, taikka sijoituspalveluyrityksen kuulu-
minen tällaiseen konsolidointiryhmään ei
muuten vaaranna sijoituspalveluyrityksen toi-
minnan vakautta. Sijoituspalveluyrityksen
kuulumisen tässä pykälässä tarkoitettuun
konsolidointiryhmään katsotaan vaarantavan
sijoituspalveluyrityksen toiminnan vakauden,
jollei voida osoittaa, että konsolidoitu vaka-
varaisuus, konsolidoidut suuret asiakasriskit,
konsolidointiryhmän sisäinen valvonta ja ris-
kienhallintamenetelmät sekä omistusyhteisön
omistajien ja johdon sopivuus ja luotettavuus
vastaavat tämän lain mukaisia vaatimuksia.
Mitä tässä pykälässä säädetään konsolidointi-
ryhmästä, sovelletaan vastaavasti sellaiseen
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus-
ja vakuutusryhmittymään, johon mainitun
lain 6 §:n nojalla ei sovelleta Suomen lakia.

41 §

Osakkeiden ja osuuksien hankinnasta ilmoit-
taminen

Jos jonkun tarkoituksena on hankkia suo-
raan tai välillisesti sijoituspalveluyrityksestä
tai omistusyhteisöstä osuus, joka on vähin-
tään 10 prosenttia sen osake- tai osuuspää-
omasta tai joka tuottaa vähintään 10 prosent-
tia sen osakkeiden tai osuuksien äänivallasta,
hankinnasta on ilmoitettava etukäteen Rahoi-
tustarkastukselle.

Jos 1 momentissa tarkoitettua osuutta lisä-
tään vähintään 20, 33 tai 50 prosenttiin
osake- tai osuuspääomasta tai äänivallasta
taikka jos sijoituspalveluyrityksestä tai omis-
tusyhteisöstä tulee hankkivan yhteisön tytär-
yritys, hankinnasta on myös ilmoitettava Ra-
hoitustarkastukselle.

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
omistus- ja ääniosuutta sovelletaan, mitä ar-
vopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä sekä 2
luvun 9 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoi-
tus on tehtävä myös, jos osuus vähenee alle 1
tai 2 momentissa säädetyn rajan.

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhtei-
sön on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle
vähintään kerran vuodessa 1 ja 2 momentissa
tarkoitettujen osuuksien omistajat ja osuuk-
sien suuruus. Osuuksien omistuksessa tapah-
tuneista muutoksista on myös ilmoitettava
välittömästi.

Ilmoituksessa on annettava riittävät tiedot
osuuden suuruudesta ja sen omistajasta sekä
muut Rahoitustarkastuksen määräämät tiedot.

Tässä pykälässä tarkoitettua ilmoitusta ei
tarvitse tehdä, jos omistus sijoituspalveluyri-
tyksestä tai omistusyhteisöstä hankitaan välil-
lisesti rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetussa laissa tarkoitetun ryhmit-
tymän omistusyhteisön osakkeita hankki-
malla ja ilmoitus hankinnasta tehdään Vakuu-
tusvalvontavirastolle.

42 §

Hankinnan vastustaminen

Rahoitustarkastus voi kolmen kuukauden
kuluessa 41 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
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vastaanottamisesta kieltää osuuden hankin-
nan, jos omistaja ei ole 19 §:ssä tarkoitetulla
tavalla luotettava.

Jos osuuden hankinnasta ei ilmoiteta tai jos
osuus hankitaan Rahoitustarkastuksen kiel-
losta huolimatta, Rahoitustarkastus voi kiel-
tää saannon merkitsemisen osake- ja osakas-
luetteloon. Jos Rahoitustarkastus osuuden
hankinnan jälkeen havaitsee osuuden omis-
tuksen vakavasti vaarantavan sijoituspalvelu-
yrityksen tai sen konsolidointiryhmän varo-
vaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mu-
kaista toimintaa, Rahoitustarkastus voi kiel-
tää osuuden omistajalta oikeuden äänivallan
käyttöön sijoituspalveluyrityksessä enintään
vuodeksi kerrallaan.

Jos hankinnasta seuraa, että sijoituspalve-
luyrityksestä tulee Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luot-
tolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahasto-
yhtiön tai vakuutusyhtiön tytäryritys tai täl-
laisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk-
sen, rahastoyhtiön tai vakuutusyhtiön emo-
yrityksen tytäryritys, Rahoitustarkastuksen
on pyydettävä kyseisen valtion Rahoitustar-
kastusta vastaavan valvontaviranomaisen lau-
sunto hankinnasta. Lausunto on pyydettävä
myös, jos sijoituspalveluyrityksen määrää-
misvalta siirtyy samoille luonnollisille henki-
löille tai oikeushenkilöille, joilla on määrää-
misvalta edellä tarkoitetussa luottolaitok-
sessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhti-
össä tai vakuutusyhtiössä.

43 §

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen, toimi-
tusjohtajan ja muun ylimmän johdon tulee
johtaa sijoituspalveluyritystä ammattitaitoi-
sesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperi-
aatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja
varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimi-
tusjohtajan sijaisen sekä muun ylimpään joh-
toon kuuluvan on oltava luotettavia henki-
löitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Näillä
henkilöillä on lisäksi oltava sellainen yleinen
sijoituspalvelutoiminnan tuntemus kuin sijoi-
tuspalveluyrityksen toiminnan laatuun ja laa-
juuteen katsoen on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden arviota edel-
täneen vuoden aikana tuomittu vankeusran-
gaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen
vuoden aikana sakkorangaistukseen rikok-
sesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen
olevan ilmeisen sopimaton sijoituspalveluyri-
tyksen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi,
toimitusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijai-
seksi taikka muuhun ylimpään johtoon kuu-
luvaksi, taikka jos hän on muutoin aikaisem-
malla toiminnallaan osoittanut olevansa il-
meisen sopimaton edellä tarkoitettuun tehtä-
vään.

Rahoitustarkastus voi kieltää enintään vii-
deksi vuodeksi henkilöä toimimasta sijoitus-
palveluyrityksen hallituksen jäsenenä tai va-
rajäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjoh-
tajan sijaisena taikka muuhun ylimpään joh-
toon kuuluvana, jos:

1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja jos on ilmeistä, että se voi vaka-
vasti vahingoittaa sijoituspalveluyrityksen
vakaata toimintaa, sijoittajien asemaa tai vel-
kojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
edellytyksiä.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 1
momentissa tarkoitettuja henkilöitä koske-
vista muutoksista viipymättä Rahoitustarkas-
tukselle.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti omistusyhteisöön.

44 §

Sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhtiön
johdon erillisyys

Sijoituspalveluyrityksen toimitusjohtaja ja
tämän sijainen eivät saa olla sijoituspalvelu-
yrityksen kanssa samaan konserniin tai rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta an-
netussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään
kuuluvan vakuutusyhtiön toimitusjohtajana
tai tämän sijaisena.

Enemmistön sijoituspalveluyrityksen halli-
tuksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava
henkilöitä, jotka eivät ole 1 momentissa tar-
koitetun vakuutusyhtiön hallituksen jäsenenä
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tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai
tämän sijaisena, jollei Rahoitustarkastus
myönnä tästä poikkeusta.

5 luku

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset
edellytykset

45 §

Vähimmäispääoma

Sijoituspalveluyrityksen osakepääoman on
oltava vähintään 730 000 euroa, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä.

Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, joka tar-
joaa sijoituspalveluna vain toimeksiantojen
välittämistä, toimeksiantojen toteuttamista,
omaisuudenhoitoa, sijoitusneuvontaa tai liik-
keeseenlaskun järjestämistä, osakepääoman
on oltava vähintään 125 000 euroa.

Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, joka tar-
joaa sijoituspalvelua yksinomaan hyödyke-
markkinoihin liittyvillä 4 §:n 1 momentin
3—5 kohdassa tarkoitetuilla johdannaissopi-
muksilla, 7 kohdassa tarkoitetuilla hinnanero-
sopimuksilla tai 8 kohdassa tarkoitetuilla joh-
dannaissopimuksilla, osakepääoman on ol-
tava vähintään 125 000 euroa.

Sellaisella sijoituspalveluyrityksellä, joka
tarjoaa sijoituspalveluna ainoastaan sijoitus-
neuvontaa tai toimeksiantojen välittämistä ja
jolla ei ole hallussaan asiakasvaroja, on ol-
tava:

1) vähintään 50 000 euron osakepääoma;
2) kaikissa Euroopan talousalueeseen kuu-

luvissa valtioissa voimassa oleva vastuuva-
kuutus niiden vahinkojen korvaamiseksi,
joista sijoituspalveluyritys on tämän lain mu-
kaan vastuussa, jolloin vakuutuksen määrän
on oltava vähintään 1 000 000 euroa vahin-
koa kohti ja yhteensä 1 500 000 euroa kaik-
kien vahinkojen osalta vuotta kohti; tai

3) 1 kohdan mukaisen osakepääoman ja 2
kohdan mukaisen vastuuvakuutuksen yhdis-
telmä siten, että se kattaa 1 tai 2 kohdassa
edellytetyn vastuun tason.

Jos 4 momentissa tarkoitettua palvelua tar-
joava sijoituspalveluyritys toimii vakuutus-
edustuksesta annetussa laissa (570/2005) tar-
koitettuna vakuutusmeklarina, yrityksellä on

oltava sen lisäksi, mitä mainitussa laissa sää-
detään:

1) vähintään 25 000 euron osakepääoma;
2) kaikissa Euroopan talousalueeseen kuu-

luvissa valtioissa voimassa oleva vastuuva-
kuutus niiden vahinkojen korvaamiseksi,
joista sijoituspalveluyritys on tämän lain mu-
kaan vastuussa, jolloin vakuutuksen määrän
on oltava vähintään 500 000 euroa vahinkoa
kohti ja yhteensä 750 000 euroa kaikkien va-
hinkojen osalta vuotta kohti; tai

3) 1 kohdan mukaisen osakepääoman ja 2
kohdan mukaisen vastuuvakuutuksen yhdis-
telmä siten, että se kattaa 1 tai 2 kohdassa
edellytetyn vastuun tason.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa
säädetään tilinhoitajayhteisönä tai tilinhoita-
jayhteisön asiamiehenä toimivan sijoituspal-
veluyrityksen oman pääoman määrästä. Ar-
vopaperimarkkinalaissa säädetään selvitys-
osapuolena toimivan sijoituspalveluyrityksen
osakepääoman määrästä ja sijoitusrahasto-
laissa säädetään säilytysyhteisönä toimivan
sijoituspalveluyrityksen osakepääoman mää-
rästä.

Osakepääoman on oltava kokonaan mer-
kitty toimilupaa myönnettäessä.

46 §

Taloudellisen aseman valvonta

Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 5 ja 6 luvun
säännöksiä, lukuun ottamatta mainitun lain
44, 53, 66, 71, 80 ja 81 §:ää. Sovellettaessa
mainitun lain 55 §:ää, siinä mainitun 44 §:n
sijasta sovelletaan tämän lain 45 §:ää.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
45 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun sijoi-
tuspalveluyritykseen.

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain
72 §:ssä säädetään konsolidoidun taloudelli-
sen aseman valvonnasta, ei sovelleta sijoitus-
palveluyritykseen, jonka emoyritys on Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
toimiluvan saanut luottolaitos taikka tällai-
sessa valtiossa oleva omistusyhteisö, joka on
samalla Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa toimiluvan saaneen luottolai-
toksen emoyritys ja edellyttäen, että luottolai-
tosta valvotaan sen konsolidoidun taloudelli-
sen aseman perusteella.
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6 luku

Sijoittajien korvausrahasto

47 §

Korvausrahaston jäsenyys

Sijoittajien rahavarojen ja rahoitusvälinei-
den (saaminen) turvaamiseksi sijoituspalve-
luyrityksen on kuuluttava sijoittajien korva-
usrahastoon, jäljempänä korvausrahasto.
Vaatimus jäsenyydestä ei koske sijoituspal-
veluyritystä, joka tarjoaa sijoituspalveluna
yksinomaan toimeksiantojen välittämistä tai
sijoitusneuvontaa tai monenkeskisen kaupan-
käynnin järjestämistä ja jolla ei ole hallus-
saan tai hallinnoitavana asiakasvaroja.

Sijoituspalveluyritys tulee korvausrahaston
jäseneksi sinä päivänä, jona sille myönnetään
sijoituspalveluyrityksen toimilupa.

Mitä tässä luvussa sekä 74 ja 80 §:ssä
säädetään sijoituspalveluyrityksestä ja sen
hallintoa hoitavista henkilöistä ja toimihenki-
löistä, koskee myös 14 §:ssä tarkoitettua suo-
malaista luottolaitosta ja rahastoyhtiötä sekä
niiden hallintoa hoitavia henkilöitä ja toimi-
henkilöitä.

48 §

Korvausrahaston säännöt

Korvausrahastolla on oltava säännöt, jotka
turvaavat rahaston toiminnan ja sen lakisää-
teisten tehtävien hoitamisen. Korvausrahas-
ton säännöt ja niiden muutokset vahvistaa
valtiovarainministeriö, jonka on ennen vah-
vistamista pyydettävä hakemuksesta Rahoi-
tustarkastuksen ja Suomen Pankin lausunto.
Sääntöjen tulee sisältää tätä lakia sekä muu-
alla laissa säädettyä täydentävät määräykset
ainakin siitä:

1) millaisella menettelyllä sijoituspalvelu-
yritys hyväksytään korvausrahaston jäseneksi
sekä miten se erotetaan tai eroaa korvausra-
hastosta;

2) miten ja millä perusteilla korvausrahas-
ton kannatusmaksu määrätään sekä miten se
ja hallinnointikustannukset jaetaan korvaus-
rahaston jäsenten kesken, miten rahaston en-
tinen jäsen vastaa ennen jäsenyyden päätty-
mistä syntyneen korvaustapauksen rahastolle

aiheuttamista kustannuksista sekä miten kor-
vausrahaston vähimmäispääoma kartutetaan
siirtymäaikana ja korvaustapauksen jälkeen;

3) milloin ja miten kannatusmaksu ja hal-
linnointikustannukset tulee maksaa;

4) milloin, millä ehdoilla ja miten korvaus-
rahasto voi ottaa toimintaansa varten luottoa,
miten kannatusmaksuja on tällaisessa tilan-
teessa korotettava sekä miten vastuu luoton
takaisinmaksusta jaetaan korvausrahaston jä-
senten kesken;

5) voidaanko rahaston pääomaa kattaa va-
kuutuksin taikka rahastoon tai rahaston jäse-
nen kanssa samaan konserniin tai konsoli-
dointiryhmään kuulumattoman luottolaitok-
sen antamin sitovin luottolupauksin ja, jos
voidaan, kuinka suuri osa;

6) kuinka monta hallituksen jäsentä korva-
usrahastolle tulee valita, miten heidät vali-
taan, mikä on hallituksen toimikausi, päätök-
sentekojärjestys, milloin hallitus on päätös-
valtainen, mitkä ovat hallituksen tehtävät
sekä miten hallitus kutsutaan koolle;

7) miten korvausrahaston valtuuskunta va-
litaan ja mikä on valtuuskunnan päätöksente-
kojärjestys, milloin se on päätösvaltainen ja
mitkä ovat sen tehtävät sekä miten ja milloin
valtuuskunta kutsutaan koolle;

8) voiko korvausrahaston hallitus uskoa
päätösvaltaansa toiminnanjohtajalle tai asia-
miehelle ja, jos voi, niin miten sekä mikä on
hallituksen ja toiminnanjohtajan tai asiamie-
hen välinen toimivallan jako;

9) mikä on korvausrahaston tilikausi, mil-
loin tilinpäätös on tehtävä sekä milloin ja
miten korvausrahaston tilejä ja hallintoa on
tarkastettava;

10) kuinka monta hyväksyttyä tilintarkas-
tajaa tai tilintarkastusyhteisöä korvausrahas-
tolle tulee valita, miten valinta tehdään ja
mikä on tilintarkastajien toimikausi;

11) miten ja mihin korvausrahaston varoja
voidaan sijoittaa; sekä

12) miten sääntöjä muutetaan.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,

säännöissä on määrättävä ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön Suo-
messa olevan sivuliikkeen ja ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa olevan sivukontto-
rin liittymisestä korvausrahastoon, korvausra-
hastosta erottamisesta ja eroamisesta, korva-
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usrahaston liittymismaksun perusteista ja
korvausrahaston korvausvelvollisuuden pe-
rusteista.

49 §

Korvausrahaston hallinto

Korvausrahastoa hoitaa siihen kuuluvien
sijoituspalveluyritysten valitsema valtuus-
kunta ja valtuuskunnan valitsema hallitus.
Korvausrahaston hallituksen tehtävänä on:

1) antaa Rahoitustarkastukselle lausunto
sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuk-
sesta;

2) päättää varoituksen antamisesta sijoitus-
palveluyritykselle ja sijoituspalveluyrityksen
erottamisesta korvausrahastosta;

3) määrätä sijoituspalveluyritysten kanna-
tusmaksujen suuruus ja huolehtia niiden ke-
räämisestä;

4) päättää korvauksen maksamisesta sijoit-
tajille silloin, kun sijoituspalveluyritys on to-
dettu maksukyvyttömäksi;

5) hallinnoida korvausrahaston varoja ja
sijoittaa niitä tässä laissa ja korvausrahaston
säännöissä määrätyllä tavalla;

6) valvoa, että sijoituspalveluyritykset
noudattavat niille korvausrahastoon kuulumi-
sesta aiheutuvia velvollisuuksia;

7) kerätä sijoituspalveluyrityksiltä korvaus
korvausrahaston hallinnoimisesta aiheutu-
vista kustannuksista;

8) huolehtia korvausrahaston tiedottami-
sesta;

9) ilmoittaa Rahoitustarkastukselle kanna-
tusmaksujen suuruuden määräämistä koskeva
päätöksensä;

10) saattaa välittömästi Rahoitustarkastuk-
sen tietoon menettely, joka on vastoin korva-
usrahaston toiminnasta annettuja säännöksiä
ja määräyksiä; sekä

11) tehdä kaikki muut korvausrahaston
hoitamiseksi tarvittavat päätökset, jollei niitä
ole säädetty tai tämän lain nojalla määrätty
muulla tavalla tehtäviksi.

Korvausrahaston kirjanpitoon ja tilinpää-
tökseen sovelletaan kirjanpitolakia.

Sen lisäksi, mitä korvausrahaston hallin-

nosta tässä luvussa säädetään, korvausrahas-
ton hallintoon sovelletaan yhdistyslakia
(503/1989).

50 §

Korvausrahaston kannatusmaksu

Rahastoon vuosittain vähintään maksetta-
vien kannatusmaksujen yhteismäärän vahvis-
taa korvausrahaston esityksestä valtiovarain-
ministeriö, jonka on ennen päätöksen teke-
mistä pyydettävä Rahoitustarkastuksen ja
Suomen Pankin lausunto. Korvausrahaston
on ilmoitettava valtiovarainministeriölle vuo-
sittain kunkin rahaston jäsenen korvaussuo-
jan piirissä olevien sijoittajien lukumäärä.

Sijoituspalveluyrityksen on vuosittain
maksettava korvausrahaston hallituksen mää-
räämä, sijoittajien saamisten turvaamiseksi
riittävä kannatusmaksu. Kannatusmaksun tu-
lee perustua sijoituspalveluyrityksen tarjoa-
man korvausrahastosuojan piiriin kuuluvan
sijoituspalvelun luonteeseen, suojan piiriin
kuuluvien asiakkaiden määrään sekä sijoitus-
palveluyrityksen konsolidoitujen omien varo-
jen määrään. Korvausrahaston säännöissä
määrättävien kannatusmaksun määräytymis-
perusteiden on oltava samat samaa sijoitus-
palvelua tarjoaville sijoituspalveluyrityksille.
Sijoituspalveluyritysten on pyynnöstä annet-
tava korvausrahastolle kannatusmaksun mää-
rittämiseksi tarvittavat yksilöidyt tiedot.

Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuo-
toisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1504/2001) tarkoitettuun osuuspankkien yh-
teenliittymään kuuluvia luottolaitoksia pide-
tään kannatusmaksua laskettaessa yhtenä
luottolaitoksena. Osuuspankkien yhteenliitty-
män kannatusmaksun maksaa korvausrahas-
tolle yhteenliittymän keskusyhteisö. Keskus-
yhteisön maksama kannatusmaksu jaetaan
sen jäseninä olevien luottolaitosten kesken 2
momentin mukaisesti. Rahoitustarkastuksen
luvalla kannatusmaksu voidaan jakaa myös
muulla tavalla.

Edellä 2 ja 3 momentin mukaisesti määrä-
tyt kannatusmaksut on annettava tiedoksi Ra-
hoitustarkastukselle viimeistään kuukautta
ennen kuin ne on korvausrahaston sääntöjen
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mukaan maksettava korvausrahastolle. Ra-
hoitustarkastus voi määrätä korvausrahaston
korottamaan yksittäisen sijoituspalveluyrityk-
sen kannatusmaksua, jos se katsoo, ettei kor-
vausrahaston hallituksen määräämä kannatus-
maksu ole riittävä turvaamaan sijoittajien
saamisia.

Korvausrahaston pääoman ja pääomasta
rahana maksettavan osuuden erotus voidaan
kattaa vakuutuksin taikka rahastoon tai rahas-
ton jäsenen kanssa samaan konserniin tai
konsolidointiryhmään kuulumattoman luotto-
laitoksen antamin sitovin luottolupauksin.
Rahoitustarkastuksen on vuosittain tarkistet-
tava, että korvausrahaston rahana maksetta-
vaa pääomaa on kartutettu tasaisesti. Vakuu-
tus tai sitova luottolupaus on otettava korva-
usrahaston nimiin ja siitä aiheutuvat kustan-
nukset on korvausrahastoon kuuluvien sijoi-
tuspalveluyritysten yhteisesti katettava.

Sijoituspalveluyrityksellä ei ole oikeutta
vaatia osuuttaan korvausrahastosta erotetta-
vaksi itselleen tai luovuttaa sitä toiselle, eikä
tätä osuutta saa lukea sijoituspalveluyrityksen
varoiksi.

51 §

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja rahas-
toyhtiön sivuliikkeen sekä ulkomaisen luotto-

laitoksen sivukonttorin kannatusmaksu

Korvausrahaston jäsenenä olevan ulkomai-
sen sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön
Suomessa olevan sivuliikkeen sekä ulkomai-
sen luottolaitoksen Suomessa olevan sivu-
konttorin kannatusmaksu määräytyy soveltu-
vin osin 50 §:n mukaisesti.

52 §

Suojan piiriin kuuluvat

Suojan piiriin kuuluvalla sijoittajalla tar-
koitetaan sijoittajaa, jolle on tarjottu sijoitus-
palvelua tai 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, suojan piiriin eivät kuulu arvopaperi-
markkinalain 1 luvun 4 §:n 4 momentissa
tarkoitettujen ammattimaisten asiakkaiden
saamiset eivätkä sellaisen sijoittajan, joka on

aiheuttanut sijoituspalveluyrityksen taloudel-
liset vaikeudet, hyötynyt niistä tai vaikeutta-
nut niitä, saamiset.

53 §

Korvausrahaston maksuvelvollisuuden alka-
minen

Jos sijoituspalveluyritys ei ole suorittanut
sijoituspalvelujen tarjoamisen tai 15 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetun säilytys- ja
hoitopalvelun tarjoamisen yhteydessä hallus-
saan tai hallinnoitavanaan olevia suojan pii-
riin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia
saamisia lain tai sopimuksen mukaisesti, si-
joittaja voi ilmoittaa asiasta Rahoitustarkas-
tukselle.

Rahoitustarkastuksen on 21 päivän kulu-
essa siitä, kun se on saanut 1 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen tai muuten tiedon 1
momentissa tarkoitetusta tilanteesta saatuaan
päätettävä, onko korvausrahaston suoritettava
sijoittajan saamiset. Suoritusvelvollisuuden
määräämisen edellytyksenä on, että 1 mo-
mentissa tarkoitetun saamisen suorittamatta
jääminen on johtunut sijoituspalveluyrityksen
asettamisesta konkurssiin tai siitä, että on
ryhdytty yrityksen saneerauksesta annetussa
laissa (47/1993) tarkoitettuun saneerausme-
nettelyyn taikka sijoituspalveluyrityksen
maksukyvyttömyydestä, joka ei Rahoitustar-
kastuksen arvion mukaan ole tilapäistä ja
josta on saatu riittävä selvitys.

Rahoitustarkastuksen on annettava tieto 2
momentissa tarkoitetusta päätöksestään kor-
vausrahastolle ja sijoituspalveluyritykselle
sekä, jos sijoituspalveluyrityksellä on muu-
alla kuin Suomessa sivuliike, sivuliikkeen si-
jaintivaltion Rahoitustarkastusta vastaavalle
valvontaviranomaiselle ja korvausrahastoa
vastaavalle suojajärjestelmälle.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun Rahoitus-
tarkastuksen päätöksen toteuttamiseksi ja yk-
sittäisiä sijoittajia koskevien korvauspäätös-
ten tekemiseksi sijoituspalveluyrityksen on
toimitettava korvausrahastolle ja Rahoitustar-
kastukselle tiedot kaikista tässä laissa tarkoi-
tetuista asiakkaistaan ja heidän 1 momentissa
tarkoitetuista saamisistaan.
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54 §

Korvattavat saamiset

Korvausrahaston varoista korvataan sijoi-
tuspalveluyrityksen hallussa tai hallinnoita-
vana sijoituspalvelun tarjoamisen tai 15 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetun säilytys- ja
hoitopalvelun tarjoamisen yhteydessä olevat
suojan piiriin kuuluvien sijoittajien saamiset.
Samalle sijoittajalle maksettavan korvauksen
määrä on yhdeksän kymmenesosaa sijoittajan
samalta sijoituspalveluyritykseltä olevan saa-
misen määrästä, kuitenkin enintään 20 000
euroa.

Sijoittajalle maksettava korvaus on lasket-
tava sen päivän markkina-arvon mukaan,
jona Rahoitustarkastus teki 53 §:n 2 momen-
tin mukaisen päätöksen tai jona sijoituspalve-
luyritys asetettiin konkurssiin tai muu maksu-
kyvyttömyysmenettely aloitettiin, riippuen
siitä kumpi päivä on aikaisemmin. Korvaus
on maksettava sijoittajalle, jolla on täysimää-
räinen oikeus sijoituspalveluyrityksen hal-
lussa oleviin saamisiin. Jos korvattavalla saa-
misella on useita yhteisomistajia, otetaan kul-
lekin yhteisomistajalle kuuluva osuus huo-
mioon laskettaessa sijoittajalle maksettavan
korvauksen enimmäismäärää.

Rikoslain (39/1889) 32 luvun 6—10 §:ssä
tarkoitetulla rikoksella saatuja varoja ei kor-
vata korvausrahastosta.

Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupa pe-
ruutetaan kokonaan, ovat sijoituspalveluyri-
tyksen hallussa ja hallinnoitavina olevat si-
joittajien saamiset korvausrahaston suojan
piirissä erääntymisiinsä saakka. Sijoituspal-
veluyritys, jonka toimilupa on peruutettu, on
edelleen yhteisvastuussa sen hallussa olevien
sijoittajien saamisten suorittamisesta, kunnes
sijoituspalveluun liittyvät saamiset ovat
erääntyneet ja riidattomasti suoritettu.

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa sijaitsevan sijoituspalveluyrityksen ja
rahastoyhtiön sivuliikkeen ja luottolaitoksen
sivukonttorin asiakkaana olevan sijoittajan
saaminen korvataan korvausrahaston varoista
enintään 1 momentissa säädettyyn määrään
asti.

Tätä pykälää sovellettaessa osuuspankkien
yhteenliittymään kuuluvia luottolaitoksia pi-
detään yhtenä luottolaitoksena.

55 §

Korvauksen maksaminen muusta rahastosta

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 105
§:ssä tarkoitetut, sijoittajan tilillä olevat tai
sille vielä kirjautumattomat maksujenvälityk-
sessä olevat varat korvataan talletussuojara-
hastosta siten kuin luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa säädetään.

Jos tiliä voidaan luottolaitoksen tai sijoi-
tuspalveluyrityksen sijoittajan kanssa sijoi-
tuspalvelusta tekemän sopimuksen nojalla
käyttää ainoastaan sijoituspalveluun tai 15
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun säi-
lytys- ja hoitopalveluun, korvataan tilillä ole-
vat tai sille vielä kirjautumattomat maksujen-
välityksessä olevat varat 1 momentissa sääde-
tystä poiketen korvausrahastosta siten kuin
tässä luvussa säädetään. Myös arvopaperi-
markkinalaissa tarkoitetun arvopaperinvälit-
täjän nimissä arvopaperimarkkinalain 4 luvun
14 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tilillä ole-
vat arvopaperinvälittäjän asiakkaiden varat
korvataan siten kuin tässä luvussa säädetään.

Tilinhoitajayhteisön vastuusta sekä velvol-
lisuudesta kartuttaa arvo-osuusjärjestelmästä
annetun lain mukaista kirjausrahastoa on voi-
massa, mitä siitä säädetään erikseen. Jos kor-
vaus voitaisiin maksaa korvausrahastosta, ar-
vopaperimarkkinalain mukaisesta selvitysra-
hastosta ja kirjausrahastosta, korvaus makse-
taan ensisijaisesti korvausrahastosta siten
kuin tässä luvussa säädetään.

56 §

Sijoittajien saamisten maksaminen

Sijoittajien saamiset maksetaan euroissa
korvausrahaston varoista. Jos korvausrahas-
ton varat eivät riitä sijoittajien saamisten
maksamiseen, korvausrahasto voi ottaa sen
säännöissä määrättävällä tavalla toimintaansa
varten luottoa. Luotto maksetaan takaisin
korvausrahastoon kuuluvilta sijoituspalvelu-
yrityksiltä kerättävin korotetuin kannatus-
maksuin. Rahaston jäsenyyden päättymisestä
huolimatta entinen jäsen on velvollinen suo-
rittamaan kannatusmaksun ja hallinnointi-
maksun, jotka peritään ennen jäsenyyden
päättymistä syntyneestä korvaustapauksesta
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rahastolle aiheutuneiden kustannusten katta-
miseksi.

Korvausrahaston on maksettava sijoittajien
saamiset ilman aiheetonta viivytystä, kuiten-
kin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
53 §:n 2 momentissa tai 63 §:ssä tarkoitetusta
Rahoitustarkastuksen päätöksestä. Jos sijoi-
tuspalveluyritys on ennen 53 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua päätöstä asetettu konkurssiin
tai muu maksukyvyttömyysmenettely on
aloitettu, lasketaan määräaika tästä päätök-
sestä. Korvausvelalle on maksettava korko-
lain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa
siitä lähtien, kun Rahoitustarkastus teki 53
§:n 2 momentissa tai 63 §:ssä tarkoitetun
päätöksen.

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
myöntää korvausrahastolle lisäaikaa sijoitta-
jien saamisten korvaamiseen enintään kolme
kuukautta. Korvausrahaston on kuitenkin
saamastaan lisäajasta huolimatta maksettava
korvaus viipymättä, jos korvauksen maksa-
misen viivästyminen olisi korvauksen saajan
kannalta kohtuutonta.

Jos korvausrahasto ei ole korvannut sijoit-
tajan saamista 2 ja 3 momentissa säädetyssä
ajassa, sijoittajalle on syntynyt saaminen, jota
sijoittajalla on oikeus vaatia korvausrahas-
tolta.

Jos sijoittaja tai sen edustaja on syytteessä
rikoslain 32 luvun 6—10 §:n mukaisesta ra-
hanpesurikoksesta tai -rikkomuksesta, korva-
usrahasto voi 2 ja 3 momentin estämättä ly-
kätä maksujen suorittamista tuomioistuimen
asiassa tekemään lainvoimaiseen päätökseen
asti.

57 §

Korvausrahaston takautumisoikeus

Korvausrahastolle syntyy takautumisoi-
keus sijoituspalveluyritystä kohtaan korvaa-
mastaan 54 §:n 1 momentissa tarkoitetusta
saamisesta. Saamiselle maksettavasta korosta
määrätään korvausrahaston säännöissä. Kor-
vaussumma, jonka korvausrahasto on perinyt
takautumisoikeutensa nojalla korvauksesta
vastuussa olevalta sijoituspalveluyritykseltä,
on liitettävä korvausrahaston pääomaan.

58 §

Maksuvelvollisuuden alkamisesta ilmoittami-
nen

Korvausrahaston on annettava kirjallisesti
tieto 53 §:n 2 momentissa tarkoitetusta Ra-
hoitustarkastuksen päätöksestä kaikille asian-
omaisen sijoituspalveluyrityksen asiakkaille.
Korvausrahaston on lisäksi julkisella kuulu-
tuksella ilmoitettava siitä, mihin toimenpitei-
siin sijoittajien on ryhdyttävä saamistensa
turvaamiseksi. Kuulutus on julkaistava myös
sijoituspalveluyrityksen toimialueella ilmes-
tyvissä suurimmissa päivälehdissä toimi-
alueen virallisilla kielillä.

Korvausrahasto voi asettaa vähintään kuu-
den kuukauden määräajan, jonka kuluessa si-
joittajien on ryhdyttävä toimenpiteisiin saa-
mistensa turvaamiseksi. Asetetun määräajan
ylittämisen johdosta ei kuitenkaan voida kiel-
täytyä maksamasta korvausta sijoittajalle,
jolla on ollut pakottava este ryhtyä 1 momen-
tissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

59 §

Sijoituspalveluyrityksen tiedottamisvelvolli-
suus

Sijoituspalveluyrityksen on annettava suo-
meksi ja ruotsiksi kaikille sijoittajille helposti
ja selkeästi ymmärrettävässä muodossa tiedot
sijoittajien saamisten korvausrahastosuojasta,
suojan puuttumisesta tai rajoittumisesta sekä
näitä tietoja koskevista olennaisista muutok-
sista. Korvausrahastoon kuuluvan luottolai-
toksen on lisäksi annettava sijoittajille tieto
siitä, suojaako sijoittajien varoja korvausra-
hasto vai talletussuojarahasto.

Sen lisäksi, mitä 58 §:ssä säädetään korva-
usrahaston tiedottamisvelvollisuudesta, sijoi-
tuspalveluyrityksen on pyydettäessä annet-
tava sijoittajille tieto korvausedellytyksistä ja
niistä toimenpiteistä, joihin sijoittajien on
ryhdyttävä saamistensa turvaamiseksi.

Sijoituspalveluyrityksen, joka on perusta-
nut sivuliikkeen Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan valtioon tai joka käyttää sidon-
naisasiamiestä, joka on sijoittautunut Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvaan valtioon, on
annettava tässä pykälässä tarkoitetut tiedot
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sen jäsenvaltion virallisilla kielillä, jossa si-
vuliike sijaitsee tai sidonnaisasiamies toimii.

60 §

Korvausrahaston jäsenten yhteisvastuu

Korvausrahaston jäsenet vastaavat yhdessä
korvausrahaston velvollisuuksista ja sitou-
muksista.

61 §

Korvausrahaston pääoma

Korvausrahaston pääoman on oltava vä-
hintään 12 miljoonaa euroa, josta rahana
maksettavan osuuden on oltava vähintään 4,2
miljoonaa euroa. Korvausrahaston rahana
maksettavaa pääomaa on kartutettava tasai-
sesti. Jos korvausrahaston pääoma vähenee
edellä mainitusta sijoittajien saamisten kor-
vaamisen seurauksena, pääoma on katettava
uudelleen edellä tässä pykälässä säädetyllä
tavalla korvausrahaston säännöissä määrättä-
vässä ajassa.

62 §

Korvausrahaston varojen sijoittaminen ja
maksuvalmius

Korvausrahaston varat on sijoitettava luo-
tettavalla, tehokkaalla ja rahaston maksuval-
miuden turvaavalla tavalla sekä riskien ha-
jauttamisen periaatetta noudattaen. Sijoituk-
sista saatava tuotto on lisättävä korvausrahas-
ton pääomaan.

Korvausrahaston varoja ei saa sijoittaa kor-
vausrahastoon kuuluvan sijoituspalveluyri-
tyksen, luottolaitoksen tai niiden kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka korvausrahastoon kuuluvan rahas-
toyhtiön osakkeisiin tai osuuksiin eikä mui-
hin korvausrahastoon kuuluvan sijoituspalve-
luyrityksen tai luottolaitoksen tai niiden
kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
van yhteisön taikka luottolaitostoiminnasta
annetun lain 113 §:ssä tarkoitetun vakuusra-

haston taikka rahastoyhtiön liikkeeseen las-
kemiin arvopapereihin.

Mitä 2 momentissa säädetään sijoituspal-
veluyrityksestä, rahastoyhtiöstä ja luottolai-
toksesta, koskee myös korvausrahaston jäse-
nenä olevaa ulkomaista sijoituspalveluyri-
tystä ja luottolaitosta sekä niiden kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvaa yhtei-
söä ja ulkomaista rahastoyhtiötä. Korvausra-
haston varoja voidaan kuitenkin sijoittaa
korvausrahastoon kuuluvan rahastoyhtiön
hallinnoiman sijoitusrahaston tai ulkomaisen
rahastoyhtiön hallinnoiman yhteissijoitusyri-
tyksen varoihin, jos yhteissijoitusyritystä sen
kotivaltion lainsäädännön mukaan koskevat
sijoitusrahastolain 25 §:n 2 momentissa sää-
dettyä vastaavat vaatimukset yhteissijoitus-
yrityksen varojen pitämisestä erillään rahas-
toyhtiön varoista.

Korvausrahaston maksuvalmiuden on ol-
tava korvausrahaston toimintaan nähden riit-
tävällä tavalla turvattu.

63 §

Toimiluvan peruuttaminen ja sijoittajien saa-
miset

Päättäessään sijoituspalveluyrityksen toi-
miluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä sijoittajien saamiset
maksettavaksi sijoittajien korvausrahaston
varoista siten kuin tässä luvussa säädetään.

64 §

Korvausrahastosta erottaminen

Jos sijoituspalveluyritys ei ole noudattanut
korvausrahastoa koskevia lain säännöksiä tai
tämän lain nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä taikka korvausrahaston sääntöjä,
korvausrahaston on ilmoitettava asiasta 49
§:n mukaisesti Rahoitustarkastukselle. Ilmoi-
tuksen saatuaan Rahoitustarkastuksen on yh-
dessä korvausrahaston kanssa ryhdyttävä tar-
peellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin asian
korjaamiseksi.

Jos 1 momentissa tarkoitetuilla toimenpi-
teillä ei voida varmistaa, että sijoituspalvelu-
yritys täyttää velvoitteensa ja jos velvoittei-
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den noudattamatta jättämistä on pidettävä
olennaisena rikkomuksena, voi korvausra-
hasto ilmoittaa sijoituspalveluyritykselle ai-
komuksestaan erottaa se korvausrahastosta.
Sijoituspalveluyritys voidaan erottaa korva-
usrahastosta aikaisintaan kahdentoista kuu-
kauden kuluttua siitä, kun korvausrahasto on
antanut sijoituspalveluyritykselle varoituk-
sen. Korvausrahaston on kuultava sijoituspal-
veluyritystä ennen varoituksen antamista ja
ennen erottamispäätöstä. Korvausrahaston on
saatava Rahoitustarkastuksen suostumus va-
roituksen antamiseen ja erottamispäätöksen
tekemiseen. Korvausrahaston on julkistettava
erottamispäätös 58 §:n 1 momentissa sääde-
tyllä tavalla.

Korvausrahastosta erotetun sijoituspalvelu-
yrityksen hallussa ja hallinnoitavina olevat
sijoittajien saamiset ovat suojan piirissä nii-
den erääntymiseen saakka. Sijoituspalvelu-
yritys, joka on erotettu korvausrahastosta, on
edelleen yhteisvastuussa sen hallussa ja hal-
linnoitavana olevien sijoittajien saamisten
suorittamisesta, kunnes sijoituspalveluun liit-
tyvät saamiset ovat erääntyneet ja riidatto-
masti suoritettu.

65 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Sijoituspalveluyrityksellä on oikeus hakea
oikaisua korvausrahaston tämän lain nojalla
tekemään päätökseen Rahoitustarkastukselta
30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatu-
aan.

Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätök-
seen saa valittamalla hakea muutosta siten
kuin Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa
(587/2003) säädetään.

66 §

Markkinointirajoitus

Sijoituspalveluyritys ei saa antaa markki-
noinnissaan sijoittajien korvausrahastosuojaa
koskevia totuudenvastaisia tai harhaanjohta-
via tietoja. Sijoituspalveluyritys saa markki-
noinnissaan käyttää ainoastaan omaa korva-
usrahastosuojaansa koskevia tietoja.

7 luku

Salassapito ja asiakkaan tunnistaminen

67 §

Salassapitovelvollisuus

Joka sijoituspalveluyrityksen tai sen
kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
van yrityksen, sijoituspalveluyritysten yh-
teenliittymän taikka sijoituspalveluyrityksen
asiamiehen tai muun sijoituspalveluyrityksen
lukuun toimivan yrityksen toimielimen jäse-
nenä tai varajäsenenä tai niiden palveluksessa
taikka niiden toimeksiannosta tehtävää suo-
rittaessaan on saanut tietää sijoituspalveluyri-
tyksen tai sen kanssa samaan konsolidointi-
ryhmään tai rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mien valvonnasta annetussa laissa tarkoitet-
tuun ryhmittymään kuuluvan yrityksen asiak-
kaan tai muun sen toimintaan liittyvän henki-
lön taloudellista asemaa tai yksityisen
henkilökohtaisia oloja koskevan seikan
taikka liike- tai ammattisalaisuuden, on vel-
vollinen pitämään sen salassa, jollei se, jonka
hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty,
anna suostumustaan sen ilmaisemiseen. Sa-
lassa pidettäviä tietoja ei saa myöskään antaa
sijoituspalveluyrityksen yhtiökokoukselle
eikä kokoukseen osallistuvalle osakkeen-
omistajalle.

Mitä 1 momentissa säädetään salassapito-
velvollisuudesta, koskee myös henkilöä, joka
6 luvussa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan
on saanut tietää sijoituspalveluyrityksen tai
sen asiakkaiden taloudellista asemaa tai yksi-
tyistä olosuhdetta koskevan julkistamattoman
seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden.

68 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Sijoituspalveluyrityksellä, sen omistusyh-
teisöllä ja sijoituspalveluyrityksen konsoli-
dointryhmään kuuluvalla rahoituslaitoksella
sekä sijoituspalveluyritysten yhteenliitty-
mällä on velvollisuus antaa 67 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkin-
taviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi
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sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain no-
jalla oikeus saada sellaisia tietoja.

Sijoituspalveluyrityksellä ja sijoituspalve-
luyrityksen konsolidointiryhmään kuuluvalla
yrityksellä on oikeus antaa 67 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettuja tietoja samaan konserniin,
konsolidointiryhmään tai rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa
tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua ja
muuta asiakassuhteen hoitamista, markki-
nointia sekä konsernin, konsolidointiryhmän
tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymän riskien-
hallintaa varten, jos tietojen vastaanottajaa
koskee tässä laissa säädetty tai vastaava sa-
lassapitovelvollisuus. Mitä tässä momentissa
säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske
henkilötietolain (523/1999) 11 §:ssä tarkoi-
tettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista
eikä sellaisia tietoja, jotka perustuvat asiak-
kaan ja muun kuin ryhmittymään kuuluvan
yrityksen välisten maksutietojen rekisteröin-
tiin.

Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään,
sijoituspalveluyritys ja sijoituspalveluyrityk-
sen konsolidointiryhmään kuuluva yritys voi-
vat luovuttaa asiakasrekisterissään olevia
markkinointia sekä asiakaspalvelua ja muuta
asiakassuhteen hoitamista varten tarpeellisia
tietoja sellaiselle yritykselle, joka kuuluu si-
joituspalveluyrityksen kanssa samaan talou-
delliseen yhteenliittymään, jos tietojen vas-
taanottajaa koskee tässä laissa säädetty tai
sitä vastaava salassapitovelvollisuus. Mitä
tässä momentissa säädetään, ei koske henki-
lötietolain 11 §:ssä tarkoitettujen arkaluon-
teisten tietojen luovuttamista.

Sijoituspalveluyrityksellä on oikeus antaa
67 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ar-
vopaperimarkkinalaissa tarkoitetulle julkisen
kaupankäynnin järjestäjälle ja optiokauppa-
laissa tarkoitetulle optioyhteisölle, jos tiedot
ovat välttämättömiä niille säädetyn valvonta-
tehtävän turvaamiseksi. Sijoituspalveluyri-
tyksellä on sama oikeus antaa tietoja Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toi-
mivalle julkista kaupankäyntiä vastaavaa
kaupankäyntiä järjestävälle yhteisölle ja Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
sijaitsevalle optioyhteisöön rinnastettavalle
yhteisölle.

69 §

Asiakkaan tunnistaminen

Sijoituspalveluyrityksen ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on
todettava vakituisen asiakkaansa henkilölli-
syys ja tunnettava asiakkaan liiketoiminnan
laatu sekä perusteet palvelun käyttämiselle.
Jos on todennäköistä, että asiakas toimii toi-
sen lukuun, tunnistaminen on käytettävissä
olevin keinoin ulotettava myös tähän henki-
löön.

Asiakkaan tunnistamisesta on lisäksi voi-
massa, mitä rahanpesun estämisestä ja selvit-
tämisestä annetussa laissa (68/1998) sääde-
tään.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä 1 momentissa tarkoitetussa asiak-
kaan tunnistamisessa noudatettavista menet-
telytavoista.

8 luku

Tilinpäätös ja tilintarkastus

70 §

Tilinpäätös, toimintakertomus ja osavuosi-
katsaus

Sijoituspalveluyrityksen tilinpäätökseen,
toimintakertomukseen, osavuosikatsaukseen
ja vuosikatsaukseen sovelletaan, mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 146—157
§:ssä säädetään.

71 §

Tilintarkastus sekä erityinen tarkastus ja tar-
kastaja

Sijoituspalveluyrityksen tilintarkastuksesta
ja tilintarkastajista sekä erityisen tarkastuksen
ja tarkastajan määräämisestä on voimassa,
mitä tilintarkastuslaissa (459/2007) ja luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 158—160
§:ssä säädetään.

Sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajan tu-
lee antaa ja toimittaa Rahoitustarkastukselle
vähintään kerran vuodessa lausunto siitä, vas-
taavatko sijoituspalveluyrityksen asiakasva-
rojen säilyttämistä koskevat järjestelyt tässä
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laissa ja arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14
ja 15 §:ssä säädettyjä vaatimuksia.

9 luku

Sivuliikkeen perustaminen ja palvelun tar-
joaminen toiseen valtioon

72 §

Sivuliikkeen perustaminen Euroopan talous-
alueeseen kuuluvaan valtioon

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo perus-
taa sivuliikkeen Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan valtioon, on ilmoitettava siitä hy-
vissä ajoin etukäteen Rahoitustarkastukselle.
Ilmoituksen tulee sisältää ilmoitus valtiosta,
jonka alueelle sivuliike aiotaan perustaa, tie-
dot tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista,
sivuliikkeen organisaatiorakenteesta ja sidon-
naisasiamiehen käyttämisestä, sivuliikkeen
osoitetiedot sekä sivuliikkeen toiminnasta
vastuussa olevien henkilöiden nimet.

Rahoitustarkastuksen on kolmen kuukau-
den kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta ilmoitettava sivu-
liikkeen perustamisesta asianomaisen valtion
Rahoitustarkastusta vastaavalle valvontavi-
ranomaiselle ja asianomaiselle sijoituspalve-
luyritykselle sekä liitettävä ilmoitukseen 1
momentissa tarkoitetut tiedot ja tiedot sivu-
liikkeen sijoittajien suojaksi tarkoitetusta
suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta. Ra-
hoitustarkastuksen on kuitenkin päätettävä
olla tekemättä tällaista ilmoitusta, jos se ha-
vaitsee, ettei sivuliikkeen perustaminen täytä
sijoituspalveluyrityksen taloudellinen tilanne
ja hallinto huomioon ottaen sivuliikkeen pe-
rustamiselle asetettuja edellytyksiä. Sivulii-
kettä ei saa perustaa, jos Rahoitustarkastus on
kieltäytynyt tekemästä ilmoitusta.

Sijoituspalveluyritys voi perustaa sivuliik-
keen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon sen jälkeen, kun vastaanottavan jä-
senvaltion Rahoitustarkastusta vastaavalta
valvontaviranomaiselta on saatu asiasta il-
moitus tai, jos ilmoitusta ei ole saatu, kahden
kuukauden kuluttua siitä kun Rahoitustarkas-
tus teki 2 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 1

momentissa tarkoitettujen tietojen muutok-
sista Rahoitustarkastukselle viimeistään kuu-
kautta ennen kuin muutokset on tarkoitus to-
teuttaa. Rahoitustarkastuksen on ilmoituksen
saatuaan ryhdyttävä 2 momentissa tarkoitet-
tuihin toimenpiteisiin.

Jos sijoituspalveluyritys aikoo käyttää si-
donnaisasiamiestä, joka on sijoittautunut Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon,
sidonnaisasiamieheen sovelletaan soveltuvin
osin tämän luvun sivuliikettä koskevia sään-
nöksiä.

73 §

Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo perus-
taa sivuliikkeen muuhun kuin Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvaan valtioon, on haet-
tava lupa Rahoitustarkastukselta. Lupa on
myönnettävä, jos sivuliikkeen valvonta on
riittävästi järjestettävissä ja jos sivuliikkeen
perustaminen ei sijoituspalveluyrityksen hal-
linto ja taloudellinen tila huomioon ottaen ole
omiaan vaarantamaan sijoituspalveluyrityk-
sen toimintaa. Rahoitustarkastuksella on oi-
keus luvan hakijaa kuultuaan asettaa lupaan
sivuliikkeen toimintaa koskevia, valvonnan
kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

Lupahakemukseen liitettävistä selvityk-
sistä säädetään valtiovarainministeriön ase-
tuksella.

74 §

Sivuliikkeen asiakkaiden saamisten turvaami-
nen

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
Rahoitustarkastukselle, miten sen muualla
kuin Suomessa olevan sivuliikkeen asiak-
kaina olevien sijoittajien saamiset on tur-
vattu.

75 §

Sivuliikkeen lakkauttaminen ja toiminnan ra-
joittaminen

Jos sijoituspalveluyritys ei täytä 72 tai 73
§:ssä säädettyjä edellytyksiä, Rahoitustarkas-
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tus voi asettaa määräajan asiaintilan korjaa-
miseksi ja, jollei puutetta korjata määräajan
kuluessa, soveltuvin osin noudattaa, mitä 24
ja 25 §:ssä säädetään.

76 §

Palvelujen tarjoaminen toiseen valtioon

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo aloit-
taa sijoituspalvelujen tai niiden ja 15 §:ssä
tarkoitettujen oheispalvelujen tarjoamisen
toisen valtion alueella perustamatta sivulii-
kettä, on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen
Rahoitustarkastukselle, mitä palveluja sijoi-
tuspalveluyritys aikoo tarjota sekä missä ja
miten niitä tarjotaan. Ilmoitus on tehtävä
myös, jos nämä tiedot muuttuvat.

Jos sijoituspalveluyritys aikoo tarjota 5 §:n
1—7 kohdassa tarkoitettuja sijoituspalveluja
tai sijoituspalveluja ja 15 §:n 1 momentin
1—7 kohdassa tarkoitettuja oheispalveluja
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
alueella, sen on ilmoitettava etukäteen Rahoi-
tustarkastukselle, missä valtiossa ja miten se
aikoo tarjota palveluja ja aikooko se käyttää
sidonnaisasiamiehiä kyseisessä valtiossa. Ra-
hoitustarkastuksen on kuukauden kuluessa il-
moituksen vastaanottamisesta toimitettava
edellä tarkoitetut tiedot kyseisen valtion Ra-
hoitustarkastusta vastaavalle valvontaviran-
omaiselle sekä liitettävä mukaan oma ilmoi-
tuksensa siitä, onko sijoituspalveluyrityksellä
toimilupansa nojalla oikeus tarjota näitä pal-
veluja Suomessa. Sijoituspalveluyritys voi tä-
män jälkeen ryhtyä tarjoamaan ilmoittamiaan
palveluja kyseisessä valtiossa. Mitä edellä
tässä momentissa säädetään, sovelletaan
myös, jos sijoituspalveluyritys aikoo muuttaa
toisessa Euroopan talousalueen valtiossa tar-
joamiensa palvelujen valikoimaa. Rahoitus-
tarkastuksen on kyseisen valtion valvontavi-
ranomaisen pyynnöstä ilmoitettava tälle koh-
tuullisessa ajassa sidonnaisasiamiehet, joita
sijoituspalveluyritys aikoo käyttää palvelujen
tarjoamiseen kyseisessä valtiossa.

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo tarjota
toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon sijoittautuneelle sijoituspalveluyri-
tykselle, luottolaitokselle tai muulle henki-
lölle suoran mahdollisuuden käydä kauppaa 5
§:n 8 kohdassa tarkoitetussa monenkeski-

sessä kaupankäynnissä, on ilmoitettava tästä
hyvissä ajoin etukäteen Rahoitustarkastuk-
selle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi tarkem-
mat tiedot siitä, missä ja miten mahdolli-
suutta käydä kauppaa aiotaan tarjota. Rahoi-
tustarkastuksen on kuukauden kuluessa il-
moituksen vastaanottamisesta toimitettava
saamansa tiedot sen Euroopan talousaluee-
seen kuuluvan valtion Rahoitustarkastusta
vastaavalle valvontaviranomaiselle, johon si-
joittautuneelle sijoituspalveluyritykselle,
luottolaitokselle tai muulle henkilölle sijoi-
tuspalveluyritys aikoo mahdollisuutta tarjota.
Rahoitustarkastuksen on Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion Rahoitustarkastusta
vastaavan valvontaviranomaisen pyynnöstä
ilmoitettava, mille kyseiseen valtioon sijoit-
tautuneelle sijoituspalveluyritykselle, luotto-
laitokselle tai muulle henkilölle sijoituspalve-
luyritys on myöntänyt kaupankäyntiosapuo-
len oikeudet.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 2
ja 3 momentissa tarkoitetun tiedon muutok-
sesta Rahoitustarkastukselle viimeistään kuu-
kautta ennen kuin muutos on tarkoitus toteut-
taa. Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava
näistä muutoksista kyseisen valtion Rahoitus-
tarkastusta vastaavalle valvontaviranomai-
selle.

77 §

Kotipaikan siirto Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan toiseen valtioon

Jos sijoituspalveluyritys aikoo siirtää koti-
paikkansa toiseen Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan valtioon siten kuin eurooppayhtiö-
asetuksen 8 artiklassa säädetään, sijoituspal-
veluyrityksen on lähetettävä Rahoitustarkas-
tukselle jäljennös mainitun artiklan 2 ja 3
kohdassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja
selonteosta viipymättä sen jälkeen, kun sijoi-
tuspalveluyritys on ilmoittanut suunnitelman
rekisteröitäväksi.

Jos sijoituspalveluyritys aikoo jatkaa sijoi-
tuspalvelujen tarjoamista Suomessa kotipai-
kan siirron jälkeen, siihen sovelletaan, mitä
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeu-
desta tarjota sijoituspalvelua Suomessa sää-
detään.

Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
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payhtiölain 9 §:n 5 momentissa tarkoitettua
todistusta, jos Rahoitustarkastus on ilmoitta-
nut rekisteriviranomaiselle ennen mainitun
pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan
myöntämistä, että sijoituspalveluyritys ei ole
noudattanut kotipaikan siirtoa, Suomessa ta-
pahtuvan toiminnan jatkamista tai toiminnan
lopettamista koskevia säännöksiä. Todistuk-
sen saa antaa ennen kuin kuukausi on kulunut
osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos Rahoi-
tustarkastus on ilmoittanut, ettei se vastusta
kotipaikan siirtoa.

78 §

Osallistuminen ulkomaisen eurooppayhtiön
perustamiseen sulautumalla

Jos sijoituspalveluyritys osallistuu euroop-
payhtiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tar-
koitettuun sulautumiseen, rekisteriviranomai-
nen ei saa antaa tällaista sulautumista koske-
vaa eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että sijoituspalveluyritys
ei ole noudattanut sulautumista tai Suomessa
tapahtuvan toiminnan jatkamista tai toimin-
nan lopettamista koskevia säännöksiä. Todis-
tuksen saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos
Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se vas-
tusta kotipaikan siirtoa.

Jos toiseen valtioon rekisteröitävä vastaan-
ottava yhtiö aikoo sulautumisen jälkeen jat-
kaa sijoituspalvelun tarjontaa Suomessa, yh-
tiöön sovelletaan, mitä ulkomaisen sijoitus-
palveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoitus-
palvelua Suomessa säädetään.

79 §

Korvausrahastoselvitys

Jos sijoituspalveluyrityksen kotipaikka
siirretään toiseen valtioon tai sulautumisessa
vastaanottava yhtiö rekisteröidään toiseen
valtioon, sijoituspalveluyrityksen on laadit-
tava sijoittajien korvausjärjestelmästä selvi-

tys, jossa selostetaan sijoittajien korvausjär-
jestelmää koskevat järjestelyt ennen toimen-
pidettä ja toimenpiteen jälkeen sekä esitetään
mahdolliset erot suojan kattavuudessa. Sijoi-
tuspalveluyrityksen on pyydettävä korvausra-
hastoselvityksestä Rahoitustarkastuksen lau-
sunto. Lausuntopyyntöön on liitettävä Rahoi-
tustarkastuksen määräämät lisäselvitykset.

Jos 52 §:ssä tarkoitetun sijoittajan suojan
piiriin kuuluvat sijoittajat kokonaan tai osit-
tain jäävät 1 momentissa tarkoitetun kotipai-
kan siirron tai sulautumisen jälkeen sijoitta-
jien korvausjärjestelmän antaman suojan ul-
kopuolelle, sijoituspalveluyrityksen on ilmoi-
tettava siitä sijoittajalle viimeistään kolmea
kuukautta ennen rekisteriviranomaisen velko-
jille osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n nojalla
asettamaa määräpäivää. Ilmoitukseen on lii-
tettävä 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja
jäljennös Rahoitustarkastuksen lausunnosta.
Ilmoituksessa on mainittava tämän pykälän 3
momentin mukaisesta sijoittajan irtisanomis-
oikeudesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetulla sijoitta-
jalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa
ilmoituksen vastaanottamisesta irtisanoa al-
kuperäisten sopimusehtojen estämättä sijoi-
tuspalveluyrityksen kanssa tekemänsä 52 §:n
1 momentissa tarkoitettua palvelua koskeva
sopimus.

Sijoituspalveluyrityksen tiedonantovelvol-
lisuudesta 1 momentissa tarkoitetun toimen-
piteen yhteydessä on muutoin voimassa, mitä
59 ja 66 §:ssä säädetään.

10 luku

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännök-
set

80 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten taikka korvausra-
haston sääntöjen vastaisella menettelyllä ai-
heuttaa vahinkoa, on velvollinen korvaamaan
vahinkoa kärsineelle aiheuttamansa vahin-
gon.
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Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor-
vausvastuun jakautumisesta kahden tai use-
amman korvausvelvollisen kesken on voi-
massa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974)
2 ja 6 luvussa on säädetään.

81 §

Sijoituspalvelurikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta tarjoaa sijoituspalvelua 13, 14 tai
25 §:n vastaisesti tai 24 §:ssä tarkoitetusta
toimiluvan peruuttamisesta huolimatta taikka
käyttää 16 §:n vastaisesti toiminimessään tai
muuten toimintaansa osoittamaan sanaa
pankkiiri tai pankkiiriliike, on tuomittava,
jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, si-
joituspalvelurikoksesta sakkoon tai enintään
yhdeksi vuodeksi vankeuteen.

82 §

Sijoituspalvelurikkomus

Joka muutoin kuin 81 §:ssä mainitulla ta-
valla rikkoo 13, 14, 16, 24 tai 25 §:n sään-
nöksiä, on tuomittava, jollei teko ole vähäi-
nen tai siitä ole muualla laissa säädetty anka-
rampaa rangaistusta, sijoituspalvelurikkomuk-
sesta sakkoon.

83 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 67 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta.

84 §

Sijoituspalveluyrityksen omien osakkeiden
hankinnan rahoittamista koskevien säännös-

ten rikkominen

Joka tahallaan rikkoo 26 §:n säännöksiä

lainan tai vakuuden antamisesta taikka omien
tai emoyrityksen osakkeiden, osuuksien, pää-
omalainojen, debentuurien tai niihin rinnas-
tettavien sitoumusten pantiksi ottamisesta, on
tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä
ole muualla laissa säädetty ankarampaa ran-
gaistusta, sijoituspalveluyrityksen omien
osakkeiden hankinnan rahoittamista koske-
vien säännösten rikkomisesta sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

85 §

Sijoituspalveluyrityksen osakkeiden tai
osuuksien hankintaa koskevien säännösten

rikkominen

Joka hankkii osakkeita tai osuuksia tahal-
laan 42 §:n 1 momentissa säädetyn kiellon
vastaisesti, tekemättä Rahoitustarkastukselle
39 §:ssä tarkoitettua ilmoitusta tai vastoin
viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitettua
kieltoa, on tuomittava, jollei teko ole vähäi-
nen tai siitä ole muualla laissa säädetty anka-
rampaa rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen
osakkeiden tai osuuksien hankintaa koskevien
säännösten rikkomisesta sakkoon.

86 §

Sijoituspalveluyrityksen kirjanpitorikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta laatii tilinpäätöksen tai konserniti-
linpäätöksen vastoin 8 luvun säännöksiä
taikka niiden nojalla annettua valtiovarainmi-
nisteriön asetusta tai Rahoitustarkastuksen
määräystä, on tuomittava, jollei teko ole ran-
gaistava rikoslain 30 luvun 9 tai 10 §:ssä
tarkoitettuna kirjanpitorikoksena tai tuotta-
muksellisena kirjanpitorikoksena eikä teosta
ole muuallakaan laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen kirjan-
pitorikkomuksesta sakkoon.

11 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

87 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
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kuuta 2007 ja sillä kumotaan sijoituspalvelu-
yrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 an-
nettu laki (579/1996), jäljempänä vanha laki,
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen voi-
maantuloa toimiluvan saaneeseen sijoituspal-
veluyritykseen, jollei tästä laista muuta
johdu.

Jos muualla laissa viitataan vanhan lain
säännökseen tai muutoin tarkoitetaan vanhan
lain säännöstä, sen sijasta sovelletaan tämän
lain vastaavaa säännöstä.

Sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain
177—184 §:ssä säädetään. Sijoituspalveluyri-
tyksiin ei sovelleta sijoituspalveluyritysten ja
luottolaitosten omien varojen riittävyydestä
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2006/49/EY 45 ja 46 artiklaa.

Tämän lain 46 §:ää ei ennen 1 päivää
tammikuuta 2011 sovelleta 45 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettuun sijoituspalveluyritykseen,
joka toimiluvan ehtojen nojalla saa tarjota
sijoituspalvelua yksinomaan mainitussa mo-
mentissa tarkoitetuilla rahoitusvälineillä.

Tämän lain voimaan tullessa ratkaisematta
olevan hakemuksen käsittelyyn sovelletaan
tätä lakia.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

88 §

Sijoituspalveluyrityksen toimilupa

Sijoituspalveluyrityksen, joka vanhan lain
mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla tä-
män lain voimaan tullessa tarjoaa 5 §:ssä
tarkoitettua sijoituspalvelua, on haettava yh-
deksän kuukauden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta Rahoitustarkastukselta toimilu-
van vahvistamista. Hakemuksessa on yksilöi-
tävä ne 5 §:ssä tarkoitetut sijoituspalvelut ja
15 §:n 1 momentissa tarkoitetut oheispalve-
lut, joiden tarjoamiseen toimiluvan vahvista-
mista haetaan. Jos toimiluvan vahvistamista
on haettu sanotussa määräajassa, sijoituspal-
velua saa tarjota vanhan lain mukaisesti
myönnetyn toimiluvan nojalla kunnes toimi-
luvan vahvistamista koskeva päätös on tehty.

Jos vahvistamista koskeva hakemus on puut-
teellinen, hakijaa on kehotettava hallintolain
(434/2003) 22 §:n mukaisesti määräajassa
täydentämään hakemusta. Toimiluvan vah-
vistamista koskeva päätös on tehtävä 12 kuu-
kauden kuluessa toimiluvan vahvistamista
koskevan hakemuksen vastaanottamisesta.

Muun henkilön kuin 1 momentissa tarkoi-
tetun yrityksen, joka tämän lain voimaan tul-
lessa harjoittaa liiketoimintana 5 §:ssä tarkoi-
tettua toimilupaa edellyttävää sijoituspalve-
lua, on kuuden kuukauden kuluessa lain voi-
maantulosta haettava toimilupaa tai lopetet-
tava toiminta kuuden kuukauden kuluessa tä-
män lain voimaantulosta.

Rahoitustarkastus voi ottaa toimilupaa kos-
kevan hakemuksen käsiteltäväksi tämän lain
mukaan jo ennen lain voimaantuloa.

89 §

Asiakastilit

Sijoituspalveluyrityksen, jolla on tämän
lain voimaan tullessa vanhan lain 16 §:n 2
momentin 1 kohdan mukaisesti asiakkaalta
tilille vastaanotettuja takaisinmaksettavia va-
roja, on lopetettava varojen vastaanottaminen
ja kuuden kuukauden kuluessa lain voimaan-
tulosta palautettava varat asiakkaalle tai sijoi-
tettava ne asiakkaan päättämällä tavalla.

90 §

Sijoituspalveluyrityksen vähimmäispääoma

Sijoituspalveluyrityksen osakepääoman tu-
lee täyttää 45 §:ssä säädetyt vaatimukset kuu-
den kuukauden kuluessa tämän lain voimaan-
tulosta.

91 §

Sijoittajien korvausrahaston säännöt

Korvausrahaston on muutettava sääntönsä
vastaamaan tätä lakia ja haettava muutettujen
sääntöjen vahvistamista valtiovarainministe-
riöltä kahden kuukauden kuluessa tämän lain
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voimaantulosta. Säännöt voidaan jo ennen
tämän lain voimaantuloa muuttaa ja vahvistaa

tulemaan voimaan tämän lain voimaan tul-
lessa.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 923

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 a

luvun 6 §:n 3 momentti ja 5 luvun 4 §:n edellä oleva väliotsikko, sellaisina kuin ne ovat, 4 a
luvun 6 §:n 3 momentti laissa 321/1998 ja 5 luvun 4 §:n edellä oleva väliotsikko laissa
297/2005,

muutetaan 1 luvun 1 §:n 1 ja 5—8 momentti, 3 §, 4 §:n 1 ja 4 momentti, 5 momentin 1—3,
5 ja 6 kohta, 7, 8 ja 10 momentti, 4 a § ja sen edellä oleva väliotsikko, 2 luvun 2 § ja sen edellä
oleva väliotsikko, 4 e §:n 1 momentti ja 6 §:n 4 momentti, 3 ja 4 luku, 4 a luvun 5 §:n 1
momentin 1 ja 4 kohta, 8 §:n 2, 5 ja 6 momentti ja 10 §:n 1 momentti, 5 luvun 1 §, 2 §:n 1 ja
4 momentti, 3 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 §:n 1—4 momentti, 5—7 ja 12 §, 7 luvun 1
§:n 1 momentti, 1 a § ja 2 §:n 1 ja 4 momentti, 8 luvun 2 ja 3 § sekä 10 luvun 1 ja 1 a—1 c §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 luvun 1 §:n 1 momentti, 4 a luvun 5 §:n 1 momentin 4 kohta ja
10 §:n 1 momentti laissa 321/1998, 1 luvun 1 §:n 5 ja 6 momentti ja 4 §:n 10 momentti sekä 2
luvun 6 §:n 4 momentti laissa 152/2007, 1 luvun 1 §:n 7 momentti laissa 297/2005 ja
mainitussa laissa 152/2007 ja 8 momentti laissa 448/2005 ja mainitussa laissa 152/2007, 1
luvun 3 § ja 7 luvun 2 §:n 4 momentti laissa 581/1996, 1 luvun 4 §:n 1 momentti mainitussa
laissa 581/1996 ja laeissa 646/2006 ja 133/2007 sekä 4 momentti laissa 522/1998 ja maini-
tuissa laeissa 448/2005 ja 133/2007, 1 luvun 4 §:n 5 momentin 1—3, 5 ja 6 kohta sekä 7 ja 8
momentti, 4 a § ja sen edellä oleva väliotsikko, 2 luvun 2 § ja sen edellä oleva väliotsikko,
4 e §:n 1 momentti sekä 7 luvun 1 a § ja 2 §:n 1 momentti mainitussa laissa 448/2005, 3 ja 4
luku niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen, 4 a luvun 5 §:n 1 momentin 1 kohta ja 8 luvun
2 § laissa 1517/2001, 4 a luvun 8 §:n 2 ja 5 momentti sekä 5 luvun 1 §, 2 §:n 1 ja 4 momentti,
3 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 4 §:n 1—4 momentti, 5—7 ja 12 § sekä 10 luvun 1, 1 a ja
1 b § mainitussa laissa 297/2005, 4 a luvun 8 §:n 6 momentti laissa 797/2000, 7 luvun 1 §:n 1
momentti laissa 600/2003, 8 luvun 3 § laissa 442/2006 ja 10 luvun 1 c § laissa 994/1998, sekä

lisätään 1 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 321/1998, 297/2005,
448/2005, 442/2006 ja 152/2007 sekä laissa 228/2004, uusi 11 momentti, lukuun uusi 3 a §,
mainitulla lailla 581/1996 kumotun 4 §:n 3 momentin tilalle uusi 3 momentti, 4 §:ään,
sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 581/1996, 321/1998, 448/2005, 646/2006, 133/2007 ja
152/2007 sekä laissa 522/1998, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5—10 momentti siirtyvät
6—11 momentiksi, lukuun uusi 4 b ja 4 c § ja niiden edelle uudet väliotsikot, lakiin uusi 3 a
luku, 5 lukuun uusi 5 a § ja 7 lukuun uusi 2 a § seuraavasti:

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241, 2.9.2006, s. 26
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1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Tämä laki koskee arvopaperien saattamista

yleiseen liikkeeseen, yleiseen liikkeeseen
saatettujen arvopaperien vaihdantaa ja selvi-
tystoimintaa sekä kaupankäynnin järjestä-
mistä arvopapereilla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän lain 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c,
6 d ja 10 e §:ää sovelletaan muun kuin 3 tai 4
momentissa tarkoitetun arvopaperin liikkee-
seenlaskijaan, jonka arvopaperi on julkista
kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin
kohteena toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa jos liikkeeseenlaskija on
4 §:n 11 momentin mukaisesti valinnut koti-
valtiokseen Suomen.

Tämän lain 2 luvun 5, 5 a, 5 b, 5 d, 6, 6 c,
6 d ja 10 e §:ää ei sovelleta sellaisen muun
kuin 3 tai 4 momentissa tarkoitetun arvopa-
perin liikkeeseenlaskijaan, jonka yhtiöoikeu-
dellinen kotivaltio on Suomi, jos liikkeeseen-
laskija on 4 §:n 11 momentin mukaisesti
valinnut kotivaltiokseen muun Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvan valtion kuin Suo-
men.

Tämän lain 2 luvun 7 ja 7 a §:ää, 4 luvun
13, 16 ja 17 §:ää sekä 5 lukua sovelletaan
myös suomalaiseen liikkeeseenlaskijaan,
jonka arvopaperi on julkista kaupankäyntiä
vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan
talousalueella tai jota on haettu otettavaksi
tällaisen kaupankäynnin kohteeksi sekä täl-
laiseen arvopaperiin. Lisäksi 4 luvun 13, 16
ja 17 §:ää sovelletaan ulkomaiseen arvopape-
riin, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan
kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalu-
eella tai jota on haettu otettavaksi tällaisen
kaupankäynnin kohteeksi. Lain 5 luvun 2, 12
ja 13 §:ää sovelletaan myös ulkomaiseen ar-
vopaperiin, joka on julkista kaupankäyntiä
vastaavan kaupankäynnin kohteena Euroopan
talousalueella tai jota on haettu otettavaksi
tällaisen kaupankäynnin kohteeksi, kun arvo-
paperia koskeva liiketoimi suoritetaan Suo-
messa.

Liikkeeseenlaskijaan, tarjoajaan ja julkisen
kaupankäynnin kohteeksi hakijaan sovelle-
taan 2 luvun 2, 3, 3 a—3 d, 4 ja 4 a—4 f §:ää

sekä liikkeeseenlaskijaan lisäksi 10 c §:ää
tilanteessa, jossa Suomi on 1 luvun 4 §:n
8—10 momentin nojalla kotivaltio, mutta ar-
vopapereita tarjotaan yleisölle tai niitä hae-
taan julkista kaupankäyntiä vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suo-
messa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän lain arvopaperinvälittäjää koske-
vien säännösten soveltamisesta ulkomaiseen
sijoituspalveluyritykseen, ulkomaiseen
luotto- ja rahoituslaitokseen sekä ulkomai-
seen rahastoyhtiöön säädetään ulkomaisen si-
joituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota si-
joituspalvelua Suomessa annetussa laissa
(580/1996), ulkomaisen luotto- ja rahoituslai-
toksen toiminnasta Suomessa annetussa
laissa (1608/1993) sekä ulkomaisen rahasto-
yhtiön toiminnasta Suomessa annetussa laissa
(225/2004).

3 §
Julkisella kaupankäynnillä tarkoitetaan

kaupankäyntiä arvopaperilla arvopaperipörs-
sin ylläpitämällä säännellyllä markkinalla,
jossa tämän lain mukaan vahvistettujen sään-
töjen mukaisesti saatetaan yhteen ostajien ja
myyjien osto- ja myyntitarjouksia tai tarjous-
kehotuksia niin, että tuloksena on sitova ar-
vopaperikauppa.

3 a §
Monenkeskisellä kaupankäynnillä tarkoite-

taan muuta kuin 3 §:ssä tarkoitettua kaupan-
käyntiä arvopaperilla monenkeskisessä kau-
pankäyntijärjestelmässä, jossa kaupankäyn-
nin järjestäjän laatimien sääntöjen mukaisesti
saatetaan yhteen ostajien ja myyjien osto- ja
myyntitarjouksia tai tarjouskehotuksia niin,
että tuloksena on sitova arvopaperikauppa.

4 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) arvopaperipörssillä julkista kaupan-

käyntiä (arvopaperipörssitoiminta) järjestä-
vää yhteisöä;

2) sijoituspalvelulla sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain (922/2007) 5 §:n mukaista
arvopaperinvälittäjän tarjoamaa palvelua;

3) oheispalvelulla sijoituspalveluyrityk-

4040 N:o 923



sistä annetun lain 15 §:n mukaista arvopape-
rinvälittäjän tarjoamaa palvelua;

4) arvopaperinvälittäjällä sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua
sijoituspalveluyritystä sekä ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoi-
tuspalvelua Suomessa annetun lain 2 §:ssä
tarkoitettua ulkomaista sijoituspalveluyri-
tystä, luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 8 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta,
joka yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mu-
kaan tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä anne-
tussa laissa tarkoitettuja sijoituspalveluja, ul-
komaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toimin-
nasta Suomessa annetun lain 2 §:ssä tarkoi-
tettua luotto- ja rahoituslaitosta, joka toimilu-
pansa mukaan tarjoaa sijoituspalveluyrityk-
sistä annetussa laissa tarkoitettuja
sijoituspalveluja, sekä sellaista sijoitusrahas-
tolain 2 §:ssä tarkoitettua rahastoyhtiötä ja
ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suo-
messa annetun lain 2 §:ssä tarkoitettua ulko-
maista rahastoyhtiötä, joka toimilupansa mu-
kaan harjoittaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua toimintaa;

5) pörssivälittäjällä arvopaperinvälittäjää,
joka on saanut oikeuden käydä kauppaa julki-
sessa kaupankäynnissä;

6) meklarilla luonnollista henkilöä, joka
arvopaperinvälittäjän edustajana päätehtävä-
nään tarjoaa sijoituspalvelua;

7) meklarilistalla monenkeskisen kaupan-
käynnin järjestäjän kaupankäynnin kohteena
olevista arvopapereista ylläpitämää erityistä
listaa.
— — — — — — — — — — — — —

Tässä laissa tarkoitetaan kauppojen sisäi-
sellä toteuttajalla sellaista arvopaperinvälittä-
jää, joka suunnitelmallisesti, toistuvasti ja jär-
jestelmällisesti toteuttaa asiakkaiden toimek-
siantoja julkisen kaupankäynnin ja monen-
keskisen kaupankäynnin sekä niitä toisessa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa vastaavan kaupankäynnin ulkopuolella
tulemalla kaupassa itse asiakkaan vastapuo-
leksi siten kuin Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin (2004/39/EY) täytäntöön-
panosta tietojen kirjaamista koskevien sijoi-
tuspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoi-
mista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuu-
den, rahoitusvälineiden kaupankäynnin koh-
teeksi ottamisen sekä direktiivissä mää-

riteltyjen käsitteiden osalta komission anta-
massa asetuksessa (EY) N:o 1287/2006, jäl-
jempänä komission asetus, säädetään.

Tässä laissa tarkoitetaan ammattimaisella
asiakkaalla:

1) seuraavaa rahoitusmarkkinoilla toimilu-
van nojalla toimintaa harjoittavaa tai säännel-
tyä yhteisöä ja siihen rinnastettavaa ulko-
maista viranomaisvalvonnassa olevaa yhtei-
söä:

a) sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;

b) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettua luottolaitosta;

c) sijoitusrahastolaissa tarkoitettua rahasto-
yhtiötä;

d) arvopaperipörssiä ja kaupankäynnistä
vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa
laissa tarkoitettua optioyhteisöä;

e) selvitysyhteisöä ja arvo-osuusjärjestel-
mästä annetussa laissa tarkoitettua arvopape-
rikeskusta;

f) vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) tarkoi-
tettua vakuutusyhtiötä;

g) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa
laissa (354/1997) tarkoitettua keskinäistä va-
kuutusyhtiötä ja vakuutusosakeyhtiötä, eläke-
säätiölaissa (1774/1995) tarkoitettua eläke-
säätiötä ja vakuutuskassalaissa (1164/1992)
tarkoitettua eläkekassaa;

h) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 1
§:n 3 momentin 6 ja 7 kohdassa tarkoitettua
yhteisöä;

i) hyödykkeitä ja hyödykejohdannaisia
omaan lukuunsa ostavaa ja myyvää yritystä;

j) muuta yhteisösijoittajaa;
2) yritystä, joka täyttää viimeksi päätty-

neeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilinpää-
töksen mukaan vähintään kaksi seuraavista
vaatimuksista:

a) taseen loppusumma on vähintään
20 000 000 euroa;

b) liikevaihto on vähintään 40 000 000 eu-
roa;

c) omat varat ovat vähintään 2 000 000
euroa;

3) Suomen valtiota, Valtiokonttoria ja val-
tion liikelaitoksista annetussa laissa
(1185/2002) tarkoitettua liikelaitosta, Ahve-
nanmaan maakuntaa, suomalaista kuntaa ja
kuntayhtymää sekä niihin rinnastettavaa ul-
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komaista valtiota, valtionvelkaa hoitavaa toi-
mielintä ja ulkomaisen valtion alueellisia hal-
lintoyksiköitä;

4) Euroopan keskuspankkia, Suomen
Pankkia ja siihen rinnastettavaa ulkomaista
keskuspankkia sekä Kansainvälistä valuutta-
rahastoa, Maailmanpankkia ja niihin rinnas-
tettavaa muuta kansainvälistä yhteisöä tai or-
ganisaatiota;

5) yhteisösijoittajaa, jonka pääasiallisena
toimialana on rahoitusvälineisiin sijoittami-
nen;

6) muuta asiakasta, jota arvopaperinvälit-
täjä voi kohdella ammattimaisena asiakkaana
tämän omasta pyynnöstä edellyttäen, että
noudatetaan tämän luvun 4 a §:n 5 momen-
tissa säädettyä menettelyä ja arvopaperinvä-
littäjä on arvioinut, että asiakkaalla on val-
miudet tehdä itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja
ymmärtää niihin liittyvät riskit, jos asiakas
täyttää vähintään kaksi seuraavista vaatimuk-
sista:

a) asiakas on toteuttanut huomattavan suu-
ria liiketoimia kyseisillä markkinoilla keski-
määrin kymmenen kertaa neljännesvuodessa
neljän viimeksi kuluneen vuosineljänneksen
aikana;

b) asiakkaan sijoitussalkun arvo on yli
500 000 euroa;

c) asiakas työskentelee tai on työskennellyt
rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään
vuoden tehtävässä, joka edellyttää tietämystä
suunnitelluista liiketoimista ja palveluista.

Tässä laissa tarkoitetaan ei-ammattimai-
sella asiakkaalla muuta asiakasta kuin 4 mo-
mentissa tarkoitettua ammattimaista asiakas-
ta.

Tässä laissa tarkoitetaan kokeneella sijoit-
tajalla:

1) 4 momentin 1 kohdan a—g alakohdassa
tarkoitettua ammattimaista asiakasta;

2) Suomen valtiota, Ahvenanmaan maa-
kuntaa, suomalaista kuntaa ja kuntayhtymää
sekä niihin rinnastettavaa ulkomaista valtiota
ja sen alueellisia hallintoyksiköitä;

3) Euroopan keskuspankkia, Suomen
Pankkia, Kansainvälistä valuuttarahastoa, Eu-
roopan investointipankkia ja muita vastaavia
kansainvälisiä oikeushenkilöitä;
— — — — — — — — — — — — —

5) oikeushenkilöä, jonka yhtiöoikeudelli-
nen kotipaikka on Suomessa ja joka täyttää

viimeksi päättyneeltä täydeltä tilikaudelta
laaditun tilinpäätöksen tai konsernitilinpää-
töksen mukaan vähintään kaksi 4 kohdan
vaatimuksista ja joka on omasta pyynnöstään
merkitty 4 c §:ssä tarkoitettuun rekisteriin;

6) luonnollista henkilöä, jonka kotipaikka
on Suomessa, joka on merkitty omasta pyyn-
nöstään 4 c §:ssä tarkoitettuun rekisteriin ja
joka täyttää vähintään kaksi seuraavista vaa-
timuksista:

a) hän on toteuttanut hakemusta edeltävinä
neljänä vuosineljänneksenä keskimäärin vä-
hintään 10 arvopaperikauppaa kunakin;

b) hänen tämän lain soveltamisen piiriin
kuuluvien arvopaperiomistustensa arvo on yli
500 000 euroa;

c) hän työskentelee tai on työskennellyt
vähintään yhden vuoden ajan rahoitusalalla
tietämystä arvopaperisijoittamisesta vaati-
neissa tehtävissä;
— — — — — — — — — — — — —

Arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio
on Suomi, jos kyseessä ovat muut kuin 10
momentissa tarkoitetut arvopaperit ja liikkee-
seenlaskijan yhtiöoikeudellinen kotipaikka on
Suomessa.

Arvopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio
on Suomi myös, jos liikkeeseenlaskijan yh-
tiöoikeudellinen kotipaikka on valtiossa, joka
ei kuulu Euroopan talousalueeseen, ja muita
kuin 10 momentissa tarkoitettuja arvopape-
reita tarjotaan yleisölle tai haetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talous-
alueella ensimmäiseksi Suomessa. Jos tarjoa-
misesta tai hakemisesta on päättänyt muu
kuin liikkeeseenlaskija, voi liikkeeseenlaskija
myöhemmin valita kotivaltioksi toisen Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion.
— — — — — — — — — — — — —

Liikkeeseenlaskija, jonka 2 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetun arvopaperin nimel-
lisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vä-
hintään 1 000 euroa, sekä 2 §:n 1 momentin 4
tai 6 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liik-
keeseenlaskija voi valita säännöllisen tiedon-
antovelvollisuuden kotivaltiokseen yhden
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion.
Liikkeeseenlaskijan yhtiöoikeudellisen koti-
valtion sijaan kotivaltioksi voidaan valita val-
tio, jossa arvopaperit on otettu julkisen kau-
pankäynnin tai sitä Euroopan talousalueella

4042 N:o 923



vastaavan kaupankäynnin kohteeksi. Kotival-
tio on valittava vähintään kolmeksi vuodeksi
kerrallaan.

Asiakkaan luokittelu ja asiakkaan asemasta
sopiminen

4 a §
Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asi-

akkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimai-
seksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiak-
kaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi.

Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asi-
akkaalle tämän oikeudesta pyytää asiakasluo-
kittelun muuttamista ja esitettävä selvitys
siitä, mikä vaikutus luokittelun muuttamisella
on asiakkaan asemaan. Tiedot on annettava
siten, että ne osoitetaan asiakkaalle henkilö-
kohtaisesti joko kirjallisesti tai muulla pysy-
vällä tavalla siten, että asiakas voi säilyttää,
tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina tai
siten, että tiedot ovat saatavissa arvopaperin-
välittäjän Internet-verkkosivuilla asianmukai-
sen ajan. Tiedot voidaan antaa muulla pysy-
vällä tavalla kuin kirjallisesti vain, jos tieto-
jen antaminen tällä tavalla on asianmukaista
arvopaperinvälittäjän ja asiakkaan välisen lii-
ketoimen toteuttamisen yhteydessä ja asiakas
on valinnut tiedon toimittamisen tällä tavalla.

Arvopaperinvälittäjä voi kohdella 1 luvun
4 §:n 4 momentin 1—5 kohdassa tarkoitettua
ammattimaista asiakasta tämän pyynnöstä ei-
ammattimaisena asiakkaana. Asiakkaan koh-
telusta ei-ammattimaisena asiakkaana on teh-
tävä kirjallinen sopimus, josta käy ilmi sen
soveltaminen yhteen tai useampaan palve-
luun tai liiketoimeen taikka yhteen tai useaan
erityyppiseen arvopaperiin tai liiketoimeen.

Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava 1 lu-
vun 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tulle asiakkaalleen ennen sijoituspalvelun tar-
joamista, että tätä kohdellaan saatavilla ole-
vien tietojen perusteella ammattimaisena asi-
akkaana, jos asiakkaan kanssa ei toisin so-
vita.

Asiakkaan, joka haluaa itseään kohdelta-
van 1 luvun 4 §:n 4 momentin 6 kohdassa
tarkoitettuna ammattimaisena asiakkaana
yleisesti taikka tietyn sijoituspalvelun tai lii-
ketoimen tai liiketoimi- tai arvopaperityypin
osalta, on pyydettävä arvopaperinvälittäjältä
kirjallisesti, että häntä kohdellaan ammatti-

maisena asiakkaana. Arvopaperinvälittäjän
on kirjallisesti ilmoitettava asiakkaalle, ettei
tämä ammattimaisena asiakkaana kuulu kaik-
kien 4 luvussa tarkoitettujen menettelytapa-
säännösten suojan ja sijoituspalveluyrityk-
sistä annetussa laissa tarkoitetun sijoittajien
korvausrahastosuojan piiriin. Asiakkaan on
kirjallisesti ilmoitettava arvopaperinvälittä-
jälle olevansa tietoinen menettelytapasään-
nösten suojan ja korvausrahastosuojan me-
nettämisestä.

Arvopaperinvälittäjällä on oltava sisäiset
ohjeet asiakkaiden luokittelusta ja siinä nou-
datettavasta menettelystä.

Liiketoimet hyväksyttävän vastapuolen
kanssa

4 b §
Arvopaperinvälittäjä, joka tarjoaa sijoitus-

palveluna toimeksiantojen välittämistä tai to-
teuttamista tai käy kauppaa omaan lukuun,
voi tehdä liiketoimia hyväksyttävän vasta-
puolen kanssa ilman, että liiketoimeen on
sovellettava 4 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa
ja 2—6 §:ssä tarkoitettuja velvollisuuksia.

Tässä laissa tarkoitetaan hyväksyttävällä
vastapuolella:

1) 4 §:n 4 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettua ammattimaista asiakasta;

2) 4 §:n 4 momentin 2 kohdassa tarkoitet-
tua yritystä, joka on antanut suostumuksensa
siihen, että sitä kohdellaan hyväksyttävänä
vastapuolena;

3) 4 §:n 4 momentin 6 kohdan nojalla
ammattimaisena asiakkaana pidettävää yri-
tystä, joka on pyytänyt, että sitä kohdellaan
hyväksyttävänä vastapuolena sellaisissa pal-
veluissa ja liiketoimissa, joiden osalta sitä
voidaan pitää ammattimaisena asiakkaana.

Asiakkaalla, joka on 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettu hyväksyttävä vastapuoli, on
oikeus pyytää 1 momentissa mainittujen
säännösten soveltamista sen kanssa tehtäviin
liiketoimiin joko yleisesti tai yksittäisen liike-
toimen osalta. Jos arvopaperinvälittäjä suos-
tuu pyyntöön, on asiakasta kohdeltava am-
mattimaisena asiakkaana. Jos asiakas kuiten-
kin pyytää, että sitä kohdellaan ei-ammatti-
maisena asiakkaana, sovelletaan pyynnön kä-
sittelyyn 1 luvun 4 a §:n 3 momentissa sää-
dettyä menettelyä.
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Kokeneita sijoittajia koskeva rekisteri

4 c §
Rahoitustarkastuksen on pidettävä rekiste-

riä 4 §:n 6 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoi-
tetuista kokeneista sijoittajista. Rekisteriin on
merkittävä kokeneen sijoittajan rekisteriin
merkitsemisajankohta, luonnollisen henkilön
nimi ja henkilötunnus, oikeushenkilön nimi
ja yritys- ja yhteisötunnus sekä yhteystiedot.
Henkilötunnusta ei saa sisällyttää Rahoitus-
tarkastuksen sähköisessä tietoverkossa ylläpi-
tämään rekisteriin.

Rekisterimerkintä on voimassa kolme
vuotta merkitsemisestä. Sijoittajalla on oi-
keus hakemuksesta saada itseään koskeva re-
kisteritieto muutetuksi tai poistetuksi ennen
sen voimassaoloajan päättämistä. Rekisteriin
merkityt tiedot on poistettava rekisteristä, jos
niiden voimassaoloaika päättyy eikä sijoittaja
ole ennen sitä tehnyt uutta hakemusta tietojen
rekisteriin merkitsemisestä. Muutetun mer-
kinnän voimassaoloaika lasketaan alkuperäi-
sen tiedon merkitsemisestä. Rahoitustarkas-
tuksen on säilytettävä rekisteriin merkityt tie-
dot vähintään viisi vuotta sen jälkeen, kun
niiden poistamista on haettu tai voimassaolo-
aika on päättynyt.

Rekisteristä voidaan viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentin estämättä luovuttaa tietoja
sähköisessä muodossa sekä yleisen tietover-
kon kautta. Rekisterin tietojen käsittelyssä
noudatetaan muutoin, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseen-
lasku ja tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus arvopaperien tarjoa-
misen ja julkiseen kaupankäyntiin tai monen-
keskiseen kaupankäyntiin hakemisen yhtey-

dessä

2 §
Joka tarjoaa arvopapereita, hakee arvopa-

perin ottamista julkisen kaupankäynnin tai
monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi tai

huolehtii toimeksiannon nojalla tarjouksesta
taikka julkisen kaupankäynnin tai monenkes-
kisen kaupankäynnin kohteeksi hakemisesta,
on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla
tasapuolisesti riittävät tiedot arvopaperin ar-
voon olennaisesti vaikuttavista seikoista.

4 e §
Sen estämättä, mitä 4 §:n 1 momentissa

säädetään, muussa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa hyväksytty esite ja sen
täydennykset ovat voimassa Suomessa ja ne
on annettava yleisön saataville täällä, jos ar-
vopaperien liikkeeseenlaskun kotivaltio on
muu kuin Suomi ja arvopapereita tarjotaan
yleisölle tai haetaan julkisen kaupankäynnin
kohteeksi Suomessa ja kyseisen muun valtion
toimivaltainen viranomainen on toimittanut
Rahoitustarkastukselle jäljennökset esitteestä
ja sen täydennyksestä sekä todistuksen siitä,
että ne on laadittu esitedirektiivin mukaisesti.
Jos muun valtion viranomainen on antanut
luvan olla julkistamatta tiettyä esitedirektii-
vin mukaan vaadittavaa tietoa, poikkeus ja
sen perustelut on ilmoitettava viranomaisen
todistuksessa.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
ohessa on julkistettava tilintarkastuskerto-
mus. Jos tilikauden aikana kuudelta ensim-
mäiseltä kuukaudelta tai pidennetyn tilikau-
den 12 ensimmäiseltä kuukaudelta laadittua
osavuosikatsausta ei tilintarkastajien käsityk-
sen mukaan ole laadittu sitä koskevien sään-
nösten mukaisesti, tästä on ilmoitettava tilin-
tarkastuskertomuksessa. Liikkeeseenlaskijan
on kuitenkin julkistettava tilinpäätös ja toi-
mintakertomus sekä tilintarkastuskertomus
välittömästi, jos tilintarkastaja antaa muun
kuin tilintarkastuslain (459/2007) 15 §:n 3
momentissa tarkoitetun vakiomuotoisen lau-
sunnon tai esittää suorittamansa tilintarkas-
tuksen perusteella tilintarkastuslain 15 §:n 4
momentissa tarkoitetun huomautuksen.
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3 luku

Julkinen kaupankäynti

1 §

Arvopaperipörssitoiminnan luvanvaraisuus

Arvopaperipörssitoimintaa ei saa harjoittaa
ilman toimilupaa.

2 §

Toiminimi

Muu kuin arvopaperipörssitoimintaan toi-
miluvan saanut yhteisö ei saa toiminimessään
tai muuten toimintaansa kuvaamaan käyttää
sanaa tai yhdysosaa arvopaperipörssi.

3 §

Toimiluvan myöntäminen

Valtiovarainministeriö myöntää hakemuk-
sesta toimiluvan arvopaperipörssitoiminnan
harjoittamiseen suomalaiselle osakeyhtiölle,
jonka pääkonttori on Suomessa. Toimilupaa
voidaan hakea myös perustettavan yhtiön lu-
kuun. Toimilupahakemukseen liitettävistä
selvityksistä säädetään valtiovarainministe-
riön asetuksella.

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että
hakija täyttää tässä laissa ja sen nojalla anne-
tuissa säännöksissä arvopaperipörssitoimin-
nan harjoittamiselle säädetyt vaatimukset.

Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on
lisäksi, että saadun selvityksen perusteella ar-
vopaperipörssin perustaja ja osakkeenomis-
taja, joka omistaa vähintään yhden kymme-
nesosan arvopaperipörssin osakkeista tai sen
osakkeiden äänivallasta, on luotettava. Arvo-
paperipörssin omistus ei saa vaarantaa arvo-
paperipörssin varovaisten ja terveiden liike-
toimintaperiaatteiden mukaista liiketoimin-
taa.

Henkilöä ei pidetä luotettavana, jos hänet
on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden ar-
viota edeltäneen vuoden aikana tuomittu van-
keusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltä-
neen vuoden aikana sakkorangaistukseen ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hä-

nen olevan ilmeisen sopimaton perustamaan
tai omistamaan arvopaperipörssiä, taikka jos
hän on muuten aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton pe-
rustamaan tai omistamaan arvopaperipörssiä.

Toimilupaa koskeva hakemus on ratkais-
tava kuuden kuukauden kuluessa hakemuk-
sen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on
ollut puutteellinen, siitä kun hakija on antanut
asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakir-
jat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös
on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kulu-
essa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos
päätöstä ei ole annettu säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituk-
sen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuk-
sen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituk-
sen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. Val-
tiovarainministeriön on ilmoitettava päätök-
sen antamisesta muutoksenhakuviranomai-
selle, jos päätös on annettu valituksen
tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoi-
tetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Valtiovarainministeriön on ennen asian
ratkaisemista pyydettävä hakemuksesta lau-
sunto Rahoitustarkastukselta.

Valtiovarainministeriöllä on oikeus toimi-
luvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
arvopaperipörssin liiketoimintaa koskevia,
valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituk-
sia ja ehtoja.

Arvopaperipörssi voi aloittaa toimintansa,
jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu, välit-
tömästi sen jälkeen, kun toimilupa on myön-
netty tai, jos toimilupa on myönnetty perus-
tettavalle yritykselle, kun arvopaperipörssi on
rekisteröity.

4 §

Toimiluvan myöntäminen eurooppayhtiölle

Toimilupa arvopaperipörssitoiminnan har-
joittamiseen on myönnettävä myös Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa toisessa valtiossa
vastaavan luvan saaneelle eurooppayhtiön
(SE) säännöistä annetussa neuvoston asetuk-
sessa (EY) N:o 2157/2001, jäljempänä eu-
rooppayhtiöasetus, tarkoitetulle eurooppayh-
tiölle, joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suo-
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meen mainitun asetuksen 8 artiklan mukai-
sesti. Valtiovarainministeriön on lisäksi pyy-
dettävä lupahakemuksesta kyseisen valtion
arvopaperimarkkinoita valvovan viranomai-
sen lausunto. Kotipaikan siirtoa ei saa rekis-
teröidä ennen kuin toimilupa on annettu.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, koskee
eurooppayhtiön perustamista sulautumalla si-
ten, että vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka
on toisessa valtiossa, rekisteröidään euroop-
payhtiönä Suomessa.

5 §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava
toimilupa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.
Perustettavalle arvopaperipörssille ja kotipai-
kan Suomeen siirtävälle eurooppayhtiölle
myönnetty toimilupa rekisteröidään samalla,
kun yritys rekisteröidään.

6 §

Osakkeiden hankinnasta ilmoittaminen

Jos jonkun tarkoituksena on hankkia yksin
tai yhdessä 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osak-
keenomistajan tai osakkeenomistajaan rinnas-
tettavan kanssa suoraan tai välillisesti arvopa-
peripörssistä osuus, joka on vähintään kym-
menesosa arvopaperipörssin osakepääomasta
tai joka tuottaa vähintään kymmenesosan sen
osakkeiden äänivallasta, hankinnasta on il-
moitettava etukäteen Rahoitustarkastukselle.

Jos 1 momentissa tarkoitettua osuutta aio-
taan lisätä siten, että se saavuttaisi tai ylittäisi
yhden viidesosan, yhden kolmasosan tai puo-
let arvopaperipörssin osakepääomasta tai ää-
nimäärästä, myös tästä hankinnasta on etukä-
teen ilmoitettava Rahoitustarkastukselle.
Vastaava ilmoitus on tehtävä myös, jos 1
momentissa tarkoitettu osuus vähenisi alle
tässä tai 1 momentissa säädetyn rajan.

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
omistus- ja ääniosuutta sovelletaan, mitä 1
luvun 5 §:ssä ja 2 luvun 9 §:n 1 ja 2 momen-
tissa säädetään.

Arvopaperipörssin on ilmoitettava Rahoi-
tustarkastukselle vähintään kerran vuodessa 1
ja 2 momentissa tarkoitettujen osuuksien

omistajat, osuuksien omistajiin 1 momentin
mukaan rinnastettavat henkilöt sekä näiden
osuus arvopaperipörssin osakepääomasta ja
äänimäärästä, jos ne ovat sen tiedossa. Arvo-
paperipörssin on välittömästi ilmoitettava Ra-
hoitustarkastukselle sen tietoon tulleet osuuk-
sien omistuksessa tapahtuneet muutokset. Il-
moituksessa on annettava riittävät tiedot
osuuden suuruudesta ja sen omistajasta sekä
muut Rahoitustarkastuksen määräämät tiedot.

Mitä tässä pykälässä säädetään arvopaperi-
pörssistä ja siitä hankittavan osuuden ilmoit-
tamisesta, koskee myös sellaista yhteisöä,
jolla on 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla
määräysvalta arvopaperipörssissä.

7 §

Hankinnan vastustaminen

Rahoitustarkastus voi kolmen kuukauden
kuluessa siitä päivästä, jona se on vastaanot-
tanut 6 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, vastus-
taa osuuden hankintaa, jos omistajien luotet-
tavuudesta saadun selvityksen perusteella tai
muuten on todennäköistä, että osuuden omis-
tus vaarantaisi arvopaperipörssin varovaisten
ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisen liike-
toiminnan. Omistajien luotettavuudesta sää-
detään tämän luvun 3 §:ssä.

Jos osuuden hankinta jätetään ilmoitta-
matta tai jos osuus hankitaan Rahoitustarkas-
tuksen vastustuksesta huolimatta, Rahoitus-
tarkastus voi kieltää osuuden omistajalta oi-
keuden äänivallan käyttöön arvopaperipörs-
sissä tai yhteisössä, jolla on 1 luvun 5 §:ssä
tarkoitetulla tavalla määräysvalta arvopaperi-
pörssissä.

8 §

Arvopaperipörssin sidonnaisuus

Arvopaperipörssin ja muun oikeushenkilön
tai luonnollisen henkilön välillä oleva merkit-
tävä sidonnaisuus ei saa estää arvopaperi-
pörssin tehokasta valvontaa. Tehokasta val-
vontaa eivät myöskään saa estää tällaisessa
sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnolliseen
henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat
muun kuin Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion säännökset ja hallinnolliset mää-
räykset.
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Toimiluvan myöntämisen jälkeen toimilu-
pahakemuksessa ilmoitetuissa sidonnaisuutta
koskevissa tiedoissa tapahtuneet muutokset
on välittömästi ilmoitettava Rahoitustarkas-
tukselle.

Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan
tässä pykälässä, mitä luottolaitostoiminnasta
annetun lain 37 §:n 2—4 momentissa sääde-
tään.

9 §

Kotipaikan siirto Euroopan talousalueella

Jos arvopaperipörssi aikoo siirtää kotipaik-
kansa Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen 8
artiklassa säädetään, arvopaperipörssin on lä-
hetettävä Rahoitustarkastukselle jäljennös eu-
rooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 koh-
dassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja se-
lonteosta viipymättä sen jälkeen, kun arvopa-
peripörssi on ilmoittanut suunnitelman rekis-
teröitäväksi.

Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos Rahoitustarkastus
on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen
mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun
luvan myöntämistä, että arvopaperipörssi ei
ole noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suo-
messa tapahtuvan toiminnan lopettamista
koskevia säännöksiä. Todistuksen saa antaa
ennen kuin kuukausi on kulunut osakeyhtiö-
lain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoite-
tusta määräpäivästä vain, jos Rahoitustarkas-
tus on ilmoittanut, ettei se vastusta kotipaikan
siirtoa.

10 §

Sulautuminen Euroopan talousalueella

Jos arvopaperipörssi osallistuu eurooppa-
yhtiöasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoi-
tettuun sulautumiseen, rekisteriviranomainen
ei saa antaa tällaista sulautumista koskevaa
eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettua todistusta, jos Rahoitustarkastus on il-
moittanut rekisteriviranomaiselle ennen mai-
nitun pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan
myöntämistä, että arvopaperipörssi ei ole

noudattanut sulautumista tai Suomessa tapah-
tuvan toiminnan lopettamista koskevia sään-
nöksiä. Todistuksen saa antaa ennen kuin
kuukausi on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun
6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräpäi-
västä vain, jos Rahoitustarkastus on ilmoitta-
nut, ettei se vastusta kotipaikan siirtoa.

11 §

Toimiluvan peruuttaminen

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa koko-
naan tai osittain arvopaperipörssin toimilu-
van, jos:

1) toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia
tai asetusta tai viranomaisten niiden nojalla
antamia määräyksiä, toimiluvan ehtoja tai ar-
vopaperipörssin sääntöjä;

2) arvopaperipörssi ei ole toiminut kuuteen
kuukauteen;

3) toimiluvan myöntämiselle säädettyjä
edellytyksiä ei enää ole;

4) arvopaperipörssin toimintaa tai osaa
siitä ei ole aloitettu 12 kuukauden kuluessa
toimiluvan myöntämisestä; tai

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

Valtiovarainministeriön on ennen 1 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
pyydettävä Rahoitustarkastuksen lausunto,
jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu.
Ennen 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoite-
tun päätöksen tekemistä valtiovarainministe-
riön on asetettava arvopaperipörssille määrä-
aika toiminnassa havaittujen puutteellisuuk-
sien poistamiseksi.

Valtiovarainministeriö voi arvopaperipörs-
sin hakemuksesta peruuttaa arvopaperipörs-
sin toimiluvan, jos arvopaperipörssi on päät-
tänyt lopettaa arvopaperipörssitoiminnan. En-
nen päätöksen tekemistä valtiovarainministe-
riön on pyydettävä Rahoitustarkastuksen lau-
sunto.

Jos valtiovarainministeriö peruuttaa 1 mo-
mentin nojalla arvopaperipörssin toimiluvan,
ministeriö voi samalla antaa määräyksiä siitä,
miten toiminta lopetetaan.

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava
toimiluvan peruuttamisesta rekisteriviran-
omaiselle.
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12 §

Arvopaperipörssin toiminnan keskeyttäminen

Valtiovarainministeriö voi määrätä arvopa-
peripörssin toiminnan keskeytettäväksi mää-
räajaksi, jos arvopaperipörssin toiminnassa
on todettu taitamattomuutta tai varomatto-
muutta taikka jos arvopaperipörssissä julki-
sen kaupankäynnin kohteena olevien arvopa-
perien vaihdanta on häiriintynyt, ja on il-
meistä, että toiminnan jatkaminen on omiaan
vakavasti vahingoittamaan arvopaperimark-
kinoiden vakautta tai sijoittajien asemaa.

13 §

Arvopaperipörssin toiminta

Arvopaperipörssi saa julkisen kaupankäyn-
nin lisäksi järjestää monenkeskistä kaupan-
käyntiä ja tarjota arvopaperien vaihdantaan ja
säilytykseen liittyviä tietojenkäsittelypalve-
luja, arvopaperi- ja rahoitusmarkkinoiden ke-
hittämiseen liittyviä koulutus- ja tiedotuspal-
veluja sekä harjoittaa muuta näihin läheisesti
liittyvää toimintaa.

Arvopaperipörssi saa toimia selvitysosa-
puolena ja harjoittaa selvitysyhteisön toimin-
taa sen mukaan kuin 4 a luvussa säädetään ja
toimia tilinhoitajayhteisönä tai tilinhoitajayh-
teisön asiamiehenä sen mukaan kuin siitä
säädetään arvo-osuusjärjestelmästä annetussa
laissa.

Arvopaperipörssi saa lisäksi, sen mukaan
kuin siitä säädetään kaupankäynnistä vakioi-
duilla optioilla ja termiineillä annetussa
laissa, harjoittaa optioyhteisön toimintaa.

Arvopaperipörssi ei saa harjoittaa muuta
kuin 1—3 momentissa mainittua toimintaa.

14 §

Arvopaperipörssin säännöt

Arvopaperipörssin on laadittava ja pidet-
tävä yleisön saatavilla julkista kaupankäyntiä
varten säännöt, jotka sisältävät tarkemmat
määräykset ainakin seuraavista asioista:

1) miten julkinen kaupankäynti arvopape-
ripörssissä tapahtuu;

2) miten ja millä perusteilla arvopaperi

otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi
sekä miten ja millä perusteilla kaupankäynti
arvopaperilla voidaan keskeyttää tai lopettaa;

3) millaisia vaatimuksia, oikeuksia ja vel-
vollisuuksia arvopaperien liikkeeseenlaski-
joille ja niiden hallinnolle tähän lakiin ja sen
nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyk-
siin sekä arvopaperipörssin sääntöihin perus-
tuvien velvollisuuksien täyttämiseksi tai
muutoin asetetaan;

4) miten ja millä perusteilla pörssivälittä-
jän ja muun arvopaperipörssissä toimivan oi-
keudet myönnetään ja peruutetaan;

5) millaisia vaatimuksia, oikeuksia ja vel-
vollisuuksia pörssivälittäjille ja muille arvo-
paperipörssissä toimiville tähän lakiin ja sen
nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyk-
siin sekä arvopaperipörssin sääntöihin perus-
tuvien velvollisuuksien täyttämiseksi tai
muutoin asetetaan;

6) miten osakkeenomistajien yhdenvertai-
suus turvataan, jos osakeyhtiö saa arvopape-
ripörssin sääntöjen mukaan käydä arvopape-
ripörssissä kauppaa omilla osakkeillaan;

7) millaisia seuraamuksia arvopaperien
liikkeeseenlaskijoille, pörssivälittäjille ja
muille arvopaperipörssissä toimiville arvopa-
peripörssin sääntöjen rikkomisesta voidaan
määrätä ja miten ne määrätään.

Arvopaperipörssin säännöt ja niiden muu-
tokset vahvistaa hakemuksesta valtiovarain-
ministeriö. Säännöt on vahvistettava, jos ne
ovat tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaiset ja jos saa-
dun selvityksen perusteella voidaan pitää to-
dennäköisenä, että ne turvaavat luotettavan ja
tasapuolisen julkisen kaupankäynnin.

Hakemus on ratkaistava kolmen kuukau-
den kuluessa sen vastaanottamisesta tai, jos
hakemus on puutteellinen, siitä kun hakija on
antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat
asiakirjat ja selvitykset. Päätös on kuitenkin
aina tehtävä kuuden kuukauden kuluessa ha-
kemuksen vastaanottamisesta. Valtiovarain-
ministeriön on ennen sääntöjen vahvistamista
pyydettävä Rahoitustarkastuksen lausunto.

Valtiovarainministeriö voi julkisen kau-
pankäynnin luotettavuuden ja tasapuolisuu-
den turvaamiseksi määrätä vahvistamissaan
säännöissä olevien määräysten sisältöä muu-
tettavaksi tai täydennettäväksi. Valtiovarain-
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ministeriön on ennen määräyksen antamista
pyydettävä asiassa Rahoitustarkastuksen lau-
sunto.

15 §

Taloudelliset toimintaedellytykset

Arvopaperipörssillä pitää olla arvopaperi-
pörssitoiminnan laajuuteen ja laatuun nähden
riittävät taloudelliset toimintaedellytykset.

Arvopaperipörssin osakepääoman on ol-
tava vähintään 730 000 euroa. Osakepää-
oman on oltava kokonaan merkitty toimilu-
paa myönnettäessä.

16 §

Arvopaperipörssin johtaminen

Arvopaperipörssin hallituksen, toimitus-
johtajan ja muun ylimmän johdon tulee joh-
taa arvopaperipörssiä ammattitaitoisesti sekä
terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaat-
teiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja va-
rajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohta-
jan sijaisen sekä muun ylimpään johtoon
kuuluvan on oltava luotettavia henkilöitä,
jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toimin-
takelpoisuutta ei ole rajoitettu. Näillä henki-
löillä on lisäksi oltava sellainen yleinen arvo-
paperipörssitoiminnan tuntemus kuin arvopa-
peripörssin toiminnan laatuun ja laajuuteen
katsoen on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden arviota edel-
täneen vuoden aikana tuomittu vankeusran-
gaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen
vuoden aikana sakkorangaistukseen rikok-
sesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen
olevan ilmeisen sopimaton arvopaperipörssin
hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi taikka
toimitusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijai-
seksi taikka muuhun ylimpään johtoon,
taikka jos hän on muutoin aikaisemmalla toi-
minnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopi-
maton edellä tarkoitettuun tehtävään.

Rahoitustarkastus voi kieltää enintään vii-
deksi vuodeksi henkilöä toimimasta arvopa-
peripörssin hallituksen jäsenenä tai varajäse-
nenä taikka toimitusjohtajana tai toimitusjoh-

tajan sijaisena taikka muuhun ylimpään joh-
toon kuuluvana, jos:

1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja jos on ilmeistä, että se voi vaka-
vasti vahingoittaa arvopaperipörssin vakaata
toimintaa, sijoittajien asemaa tai velkojien
etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
edellytyksiä.

Arvopaperipörssin on ilmoitettava 1 mo-
mentissa tarkoitettuja henkilöitä koskevista
muutoksista viipymättä Rahoitustarkastuk-
selle.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti yhteisöön, jonka määräysval-
lassa arvopaperipörssi on 1 luvun 5 §:ssä
tarkoitetulla tavalla.

17 §

Arvopaperipörssin toiminnan järjestäminen

Arvopaperipörssin toiminta on järjestettävä
sen liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon
ottaen luotettavalla tavalla. Arvopaperipörs-
sin on varmistettava toimintaansa liittyvien
riskien hallinta, sisäisen valvontansa toimi-
vuus ja toimintansa jatkuvuus kaikissa tilan-
teissa.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
vastaavasti yhteisöön, jonka määräysvallassa
arvopaperipörssi on 1 luvun 5 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä toiminnan luotettavasta järjestä-
misestä. Määräysten on soveltuvin osin vas-
tattava sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
35 §:n ja tämän lain 4 luvun 12 §:n nojalla
sijoituspalveluyrityksille annettavia määräyk-
siä.

18 §

Henkilökohtaiset liiketoimet

Arvopaperipörssin on riittävin toimenpi-
tein pyrittävä estämään vaikuttavassa ase-
massa olevan ryhtyminen henkilökohtaisiin
liiketoimiin, jos siitä voi aiheutua eturistiriita
taikka jos hänellä on sisäpiirintietoa taikka
liikkeeseenlaskijoita, pörssivälittäjiä tai muita
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arvopaperipörssissä toimivia tai niiden liike-
toimia koskevaa luottamuksellista tietoa. Täl-
laisen tiedon luottamuksellisuus on pyrittävä
turvaamaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja liiketoi-
mia koskee soveltuvin osin, mitä sijoituspal-
veluyrityksistä annetun lain 34 §:n 2 ja 3
momentissa säädetään sijoituspalveluyrityk-
sessä vaikuttavassa asemassa olevista henki-
löistä ja heidän henkilökohtaisista liiketoi-
mistaan.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista liike-
toimista. Määräysten on soveltuvin osin vas-
tattava sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
35 §:n nojalla sijoituspalveluyrityksille an-
nettavia määräyksiä.

19 §

Velvollisuus toimittaa jäljennöksiä eräistä
asiakirjoista

Arvopaperipörssin on ilman aiheetonta vii-
vytystä lähetettävä Rahoitustarkastukselle jäl-
jennös:

1) tilinpäätösasiakirjoistaan;
2) tilintarkastuskertomuksestaan;
3) yhtiökokouksen pöytäkirjasta.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan

vastaavasti yhteisöön, jonka määräysvallassa
arvopaperipörssi on 1 luvun 5 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla.

20 §

Kaupankäynnin julkisuus

Arvopaperipörssi on velvollinen julkista-
maan yleisölle tietoja ylläpitämänsä julkisen
kaupankäynnin kohteina olevien muiden ar-
vopaperien kuin osakkeiden osto- ja myynti-
tarjouksista, tarjouskehotuksista sekä kau-
poista siinä laajuudessa kuin se arvopaperien
kaupankäynnin laatuun ja laajuuteen nähden
on tarpeen luotettavan ja tasapuolisen julki-
sen kaupankäynnin turvaamiseksi.

Arvopaperipörssi on velvollinen julkista-
maan yleisölle tietoja ylläpitämänsä julkisen
kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden

osto- ja myyntitarjouksista sekä tarjouskeho-
tuksista siten kuin siitä säädetään komission
asetuksessa.

Arvopaperipörssi ei kuitenkaan ole velvol-
linen julkistamaan tietoja osto- ja myyntitar-
jouksista tai tarjouskehotuksista 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla, jos julkisen kaupan-
käynnin markkinamalli, tarjoustyyppi tai tar-
jouksen koko täyttää komission asetuksessa
säädetyt julkistamisvelvollisuudesta poikkea-
misen edellytykset.

Arvopaperipörssi on velvollinen julkista-
maan yleisölle mahdollisimman ajantasaisia
tietoja kaupoista ylläpitämänsä julkisen kau-
pankäynnin kohteena olevilla osakkeilla siten
kuin siitä säädetään komission asetuksessa.

Arvopaperipörssi voi päättää, että tiedot
osakkeen tavanomaiseen kaupankäyntiin ver-
rattuna kooltaan suurista kaupoista voidaan
julkistaa 4 momentissa edellytettyä myöhem-
min. Komission asetuksessa säädetään tar-
kemmin lykkäämisen edellytyksistä.

Arvopaperipörssin on ennen 5 momentissa
tarkoitetun päätöksen tekemistä saatava val-
tiovarainministeriön lupa järjestelyille, joilla
tietojen julkistamista lykätään. Lykkäämisjär-
jestelyistä on tiedotettava yleisölle.

21 §

Kauppojen selvitys

Arvopaperipörssin on järjestettävä asian-
mukaisesti julkisessa kaupankäynnissä tehty-
jen arvopaperikauppojen selvitys.

Jos arvopaperipörssi käyttää arvopaperi-
kauppojen selvitykseen muuta arvopaperien
selvitys- ja talletuslaitosta kuin tässä laissa
tarkoitettua selvitysyhteisöä, arvopaperipörs-
sin, selvitysyhteisön sekä selvitys- ja talletus-
laitoksen on järjestettävä yhteistoimintansa
siten, ettei julkisen kaupankäynnin luotetta-
vuus vaarannu.

Arvopaperipörssin on ilmoitettava muu-
toksista 2 momentin mukaisissa järjestelyissä
etukäteen Rahoitustarkastukselle ja Suomen
Pankille. Ilmoitukseen on liitettävä riittävät
tiedot sen arvioimiseksi, aiheutuuko muutok-
sista vaaraa julkisen kaupankäynnin luotetta-
vuudelle.

Rahoitustarkastus voi kieltää arvopaperi-
pörssiä käyttämästä kauppojen selvitykseen
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muuta kuin tässä laissa tarkoitettua selvitys-
yhteisöä, jos tällaisen yhteisön käyttäminen
todennäköisesti vaarantaa julkisen kaupan-
käynnin luotettavuuden.

22 §

Arvopaperipörssin valvontatehtävät

Arvopaperipörssin on huolehdittava riittä-
vän ja luotettavan valvonnan järjestämisestä
tämän lain ja sen nojalla annettujen säännös-
ten ja määräysten sekä sääntöjensä noudatta-
misen turvaamiseksi.

Arvopaperipörssin on saatettava Rahoitus-
tarkastuksen tietoon menettely, joka ilmei-
sesti on vastoin tätä lakia tai sen nojalla
annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka
arvopaperipörssin sääntöjä, jollei menettelyä
viipymättä oikaista tai asiaintila muuten kor-
jaannu. Jos säännöksiä, määräyksiä tai sään-
töjä on rikottu olennaisesti tai toistuvasti, on
ilmoitus kuitenkin tehtävä aina.

23 §

Kaupankäynnin keskeyttäminen

Arvopaperipörssin on keskeytettävä julki-
nen kaupankäynti arvopaperilla, jos se on
tarpeen julkisesta kaupankäynnistä annettujen
säännösten ja määräysten, arvopaperipörssin
sääntöjen tai hyvän tavan vastaisen menette-
lyn vuoksi.

Arvopaperipörssin on julkistettava välittö-
mästi päätös kaupankäynnin keskeyttämisestä
arvopaperilla. Lisäksi arvopaperipörssin on
ilmoitettava kaupankäynnin keskeyttämisestä
Rahoitustarkastukselle, joka on velvollinen
ilmoittamaan siitä edelleen Euroopan talous-
alueeseen kuuluvien valtioiden Rahoitustar-
kastusta vastaaville toimivaltaisille viran-
omaisille.

Rahoitustarkastuksen oikeudesta määrätä
arvopaperipörssi keskeyttämään kaupan-
käynti arvopaperilla säädetään 7 luvun 1 a
§:n 2 momentissa.

24 §

Arvopaperipörssin toiminnan ulkoistaminen

Ulkoistamisella tarkoitetaan tässä pykä-

lässä arvopaperipörssin toimintaan liittyvää
järjestelyä, jonka perusteella muu palvelun
tarjoaja tuottaa arvopaperipörssille toiminnon
tai palvelun, jonka arvopaperipörssi olisi
muuten itse suorittanut.

Arvopaperipörssi voi ulkoistaa toimintansa
kannalta merkittävän muun toiminnon kuin
julkisen kaupankäynnin järjestämisen, jos ul-
koistaminen ei haittaa arvopaperipörssin ris-
kien hallintaa, sisäistä valvontaa eikä arvopa-
peripörssin liiketoiminnan tai toiminnan kan-
nalta merkittävän muun toiminnon hoita-
mista.

Toiminto on arvopaperipörssin toiminnan
kannalta merkittävä, jos virhe tai puute sen
suorittamisessa voi haitata olennaisesti arvo-
paperipörssin toimintaa koskevien lakien, nii-
den nojalla annettujen säännösten tai mää-
räysten tai arvopaperipörssin toimiluvan eh-
tojen noudattamista taikka arvopaperipörssin
taloudellista asemaa tai arvopaperipörssitoi-
minnan jatkuvuutta.

Arvopaperipörssin toiminnan kannalta
merkittävän toiminnon ulkoistamisesta on
tehtävä kirjallinen sopimus, josta käy ilmi
toimeksiannon sisältö ja sopimuksen voimas-
saoloaika.

Arvopaperipörssin, joka toimiluvan myön-
tämisen jälkeen aikoo ulkoistaa toimintansa
kannalta merkittävän toiminnon, on ilmoitet-
tava ulkoistamisesta etukäteen Rahoitustar-
kastukselle. Arvopaperipörssin ja ulkoistettua
toimintaa hoitavan välisessä sopimussuh-
teessa tapahtuvista merkittävistä muutoksista
on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle. Ra-
hoitustarkastus antaa tarvittavat tarkemmat
määräykset ilmoituksen sisällöstä.

Arvopaperipörssin on toimittava huolelli-
sesti, kun se ulkoistaa toimintansa kannalta
merkittävän toiminnon.

Arvopaperipörssin on huolehdittava siitä,
että se saa ulkoistettua toimintaa hoitavalta
jatkuvasti arvopaperipörssin viranomaisval-
vonnan, riskien hallinnan ja sisäisen valvon-
nan edellyttämät tarpeelliset tiedot ja että
sillä on oikeus luovuttaa tiedot edelleen Ra-
hoitustarkastukselle.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä arvopaperipörssin toiminnan ul-
koistamisen edellytyksistä. Määräysten on
soveltuvin osin vastattava sijoituspalveluyri-
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tyksistä annetun lain 30 §:n nojalla sijoitus-
palveluyrityksille annettavia määräyksiä.

25 §

Pörssivälittäjä ja muu arvopaperipörssissä
toimiva

Arvopaperipörssin on myönnettävä pörssi-
välittäjän oikeudet suomalaiselle arvopape-
rinvälittäjälle tai Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa vastaavan toimiluvan
saaneelle arvopaperinvälittäjälle, joka täyttää
laissa ja arvopaperipörssin säännöissä asete-
tut vaatimukset.

Muulle henkilölle, jolla on kotipaikka Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa,
voidaan myöntää muun arvopaperipörssissä
toimivan oikeudet, jos henkilö täyttää arvo-
paperipörssin säännöissä asetetut vaatimukset
ja henkilön luotettavuudesta, hyvämaineisuu-
desta, kokemuksesta ja muusta sopivuudesta
saadun selvityksen perusteella tai muutoin on
todennäköistä, ettei henkilön osallistuminen
julkiseen kaupankäyntiin vaaranna kaupan-
käynnin luotettavuutta. Henkilöllä on lisäksi
oltava riittävät taloudelliset ja muut edelly-
tykset täyttää arvopaperikaupoista johtuvat
velvoitteet.

Arvopaperipörssi saa valtiovarainministe-
riön määräämin ehdoin myöntää myös
muulle kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle
ulkomaiselle arvopaperinvälittäjälle tai
muulle henkilölle pörssivälittäjän tai muun
arvopaperipörssissä toimivan oikeudet, jos
hakija täyttää laissa ja arvopaperipörssin
säännöissä asetetut vaatimukset.

Arvopaperipörssin on peruutettava määrä-
ajaksi tai kokonaan pörssivälittäjän tai muun
arvopaperipörssissä toimivan oikeudet, jos
Rahoitustarkastus arvopaperipörssiä kuultu-
aan sitä painavasta syystä vaatii. Rahoitustar-
kastuksen on välittömästi ilmoitettava vaati-
muksestaan ja sen perusteista arvopaperipörs-
sille sekä sille, jota vaatimus koskee.

Arvopaperipörssin on ilmoitettava Rahoi-
tustarkastukselle pörssivälittäjän ja muun ar-
vopaperipörssissä toimivan oikeuksien
myöntämisestä ja peruuttamisesta.

26 §

Pörssivälittäjän ja muun arvopaperipörssissä
toimivan oikeus valita selvitysyhteisö

Pörssivälittäjällä ja muulla arvopaperipörs-
sissä toimivalla on oikeus käyttää myös
muuta kuin arvopaperipörssin valitsemaa sel-
vitysyhteisöä, arvopaperikeskusta tai arvopa-
perien selvitys- ja talletuslaitosta julkisessa
kaupankäynnissä tehdyistä arvopaperikau-
poista johtuvien velvoitteiden toteuttamiseksi
edellyttäen, että arvopaperipörssin ja maini-
tun selvitysyhteisön, arvopaperikeskuksen tai
arvopaperien selvitys- ja talletuslaitoksen yh-
teistoiminta on siten järjestetty, ettei julkisen
kaupankäynnin luotettavuus vaarannu.

Jos pörssivälittäjä tai muu arvopaperipörs-
sissä toimiva aikoo käyttää 1 momentin mu-
kaista oikeutta, siitä on ilmoitettava etukäteen
asianomaiselle arvopaperipörssille, Rahoitus-
tarkastukselle ja Suomen Pankille. Ilmoituk-
sessa tulee esittää selvitys yhteistoimintajär-
jestelyistä, joilla turvataan julkisen kaupan-
käynnin luotettavuus.

Rahoitustarkastus voi kieltää pörssivälittä-
jää ja muuta arvopaperipörssissä toimivaa
käyttämästä muuta kuin arvopaperipörssin
valitsemaa selvitysyhteisöä, arvopaperikes-
kusta tai arvopaperien selvitys- ja talletuslai-
tosta arvopaperikaupoista johtuvien velvoit-
teiden toteuttamiseksi, jos tällaisen yhteisön
käyttäminen todennäköisesti vaarantaa julki-
sen kaupankäynnin luotettavuuden.

27 §

Arvopaperin ottaminen julkisen kaupankäyn-
nin kohteeksi

Arvopaperipörssi saa liikkeeseenlaskijan
hakemuksesta ottaa julkisen kaupankäynnin
kohteeksi arvopaperin, johon todennäköisesti
kohdistuu riittävästi kysyntää ja tarjontaa ja
jonka hinnanmuodostuksen voidaan siten ar-
vioida olevan luotettavaa. Muista edellytyk-
sistä, joilla arvopaperipörssi voi ottaa arvopa-
perin julkisen kaupankäynnin kohteeksi, sää-
detään komission asetuksessa.

Arvopaperipörssi saa ottaa arvopaperin jul-
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kisen kaupankäynnin kohteeksi myös ilman
liikkeeseenlaskijan suostumusta, jos 1 mo-
mentin mukaiset vaatimukset täyttyvät ja jos
sama arvopaperi on jo otettu kaupankäynnin
kohteeksi toisen arvopaperipörssin ylläpitä-
mässä julkisessa kaupankäynnissä tai julkista
kaupankäyntiä vastaavassa kaupankäynnissä
toisessa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa. Jos arvopaperi otetaan julki-
sen kaupankäynnin kohteeksi ilman arvopa-
perin liikkeeseenlaskijan suostumusta, liik-
keeseenlaskijalle ei saa asettaa tiedonantovel-
vollisuuksia arvopaperipörssin säännöissä.

Jos arvopaperi otetaan kaupankäynnin
kohteeksi ilman liikkeeseenlaskijan suostu-
musta 2 momentin mukaisesti, arvopaperi-
pörssin on ilmoitettava siitä liikkeeseenlaski-
jalle ennen kaupankäynnin aloittamista.

Arvopaperipörssin on ilmoitettava Rahoi-
tustarkastukselle arvopaperin ottamisesta jul-
kisen kaupankäynnin kohteeksi ennen kau-
pankäynnin aloittamista. Jos kaupankäynnin
kohteeksi otetaan osake, joka ei ole julkisen
kaupankäynnin tai sitä muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan
kaupankäynnin kohteena, arvopaperipörssin
on samalla ilmoitettava Rahoitustarkastuk-
selle myös komission asetuksen 33 artiklan 3
kohdassa edellytetyt arviot kyseisestä osak-
keesta. Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä ilmoitusten tekemisestä.

28 §

Arvopaperin julkisen kaupankäynnin lopetta-
minen

Arvopaperipörssi voi päättää lopettaa jul-
kisen kaupankäynnin arvopaperilla, jos arvo-
paperi tai sen liikkeeseenlaskija ei enää täytä
arvopaperipörssin sääntöjen vaatimuksia eikä
kaupankäynnin lopettaminen arvopaperilla
aiheuta merkittävää haittaa sijoittajille tai ar-
vopaperimarkkinoiden asianmukaiselle toi-
minnalle.

Arvopaperipörssi voi lopettaa julkisen kau-
pankäynnin arvopaperilla myös liikkeeseen-
laskijan hakemuksesta, jos kaupankäynnin
lopettamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa
sijoittajille tai arvopaperimarkkinoiden asian-
mukaiselle toiminnalle.

Arvopaperipörssin on julkistettava välittö-

mästi päätös kaupankäynnin lopettamisesta
arvopaperilla. Lisäksi arvopaperipörssin on
ilmoitettava kaupankäynnin lopettamisesta
Rahoitustarkastukselle, joka on velvollinen
ilmoittamaan siitä edelleen Euroopan talous-
alueeseen kuuluvien valtioiden Rahoitustar-
kastusta vastaaville toimivaltaisille viran-
omaisille.

Markkinaoikeuden oikeudesta kieltää arvo-
paperipörssiä järjestämästä julkista kaupan-
käyntiä arvopaperilla säädetään 7 luvun 2 §:n
1 momentissa.

29 §

Pörssilista

Arvopaperipörssi voi pitää arvopaperien
ottamisesta viralliselle pörssilistalle sekä sii-
hen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivissä 2001/34/EY tarkoitettua pörssi-
listaa julkisen kaupankäynnin kohteena ole-
vista arvopapereista.

30 §

Arvopaperin ottaminen pörssilistalle

Arvopaperipörssi saa liikkeeseenlaskijan
hakemuksesta ottaa pörssilistalle arvopape-
rin, joka täyttää tämän luvun 27 §:n 1 mo-
mentin vaatimukset. Tämän luvun 29 §:ssä
mainitun direktiivin täytäntöön panemiseksi
tarpeellisista vaatimuksista, joilla arvopaperi-
pörssi saa ottaa arvopaperin pörssilistalle,
sekä vaatimuksista myönnettävistä poikkeuk-
sista säädetään tarkemmin valtiovarainminis-
teriön asetuksella.

Osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oi-
keuttava arvopaperi voidaan ottaa pörssilis-
talle vain, jos julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi on otettu tai samanaikaisesti otetaan
samanlajinen osake kuin se, johon arvopaperi
oikeuttaa.

Yhtiön on haettava pörssilistalla olevien
osakkeiden kanssa samanlajisten osakkeiden
ottamista pörssilistalle vuoden kuluessa nii-
den liikkeeseenlaskusta, jollei yhtiö ole suos-
tunut siihen, että arvopaperipörssi ottaa ne
pörssilistalle ilman eri hakemusta.

Liikkeeseenlaskijan on haettava samaan
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liikkeeseenlaskuun kuuluvat 1 luvun 2 §:n 1
momentin 2—4 ja 6 kohdassa tarkoitetut ar-
vopaperit samanaikaisesti pörssilistalle.

Arvopaperipörssi voi sijoittajien suojaami-
seksi hylätä hakemuksen arvopaperin ottami-
sesta pörssilistalle.

Arvopaperipörssin on ratkaistava hakemus
arvopaperin ottamisesta pörssilistalle kuuden
kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanot-
tamisesta. Jos arvopaperipörssi pyytää tänä
aikana hakijalta hakemuksesta lisäselvitystä,
sanottu määräaika lasketaan siitä päivästä,
jona arvopaperipörssi vastaanottaa lisäselvi-
tyksen. Jos arvopaperipörssi ei tee ratkaisua
määräajassa, hakemus katsotaan hylätyksi.

Arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on oi-
keus saattaa arvopaperipörssin 5 ja 6 momen-
tissa tarkoitettu päätös Rahoitustarkastuksen
käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä
tai 6 momentissa tarkoitetun määräajan päät-
tymisestä.

31 §

Arvopaperin poistaminen pörssilistalta

Arvopaperin poistamisesta pörssilistalta on
voimassa, mitä tämän luvun 28 §:ssä sääde-
tään arvopaperin julkisen kaupankäynnin lo-
pettamisesta.

Arvopaperin liikkeeseenlaskijalla on oi-
keus saattaa arvopaperipörssin listalta poista-
mispäätös Rahoitustarkastuksen käsiteltä-
väksi 30 päivän kuluessa päätöksestä. Vas-
taava oikeus on sijoittajien etujen valvomi-
seksi toimivalla rekisteröidyllä yhdistyksellä
ja sijoittajalla, joka omistaa tarkoitettuja ar-
vopapereita tai niihin oikeuttavia arvopape-
reita. Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava
arvopaperipörssille asian saattamisesta sen
käsiteltäväksi.

32 §

Kaupankäyntikalenteri

Rahoitustarkastuksen on julkaistava Inter-
net-verkkosivuillaan kalenteri arvopaperi-
pörssin julkisen kaupankäynnin kaupankäyn-
tipäivistä.

33 §

Ilmoitukset muille jäsenvaltioille ja komissi-
olle

Valtiovarainministeriön on ylläpidettävä
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2004/39/EY mukaisesti luetteloa arvopa-
perien säännellyistä markkinoista, joille on
tämän lain mukaisesti vahvistettu säännöt.
Valtiovarainministeriön on annettava luettelo
tiedoksi muille Euroopan unionin jäsenvalti-
oille ja Euroopan yhteisöjen komissiolle, jos
sääntöjä vahvistettaessa on voitu varmistua
siitä, että julkinen kaupankäynti markkinalla
täyttää tiedoksiantamiselle asetetut vaatimuk-
set. Samalla tavalla on ilmoitettava luetteloon
tehdyistä muutoksista.

34 §

Arvopaperipörssin toiminta toisessa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa

Arvopaperipörssin, joka aikoo tarjota toi-
seen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon sijoittautuneelle arvopaperinvälittä-
jälle tai muulle henkilölle suoran mahdolli-
suuden käydä kauppaa julkisessa kaupan-
käynnissä, on ilmoitettava tästä hyvissä ajoin
etukäteen Rahoitustarkastukselle. Ilmoituk-
sesta on käytävä ilmi tarkemmat tiedot siitä,
missä ja miten mahdollisuutta käydä kauppaa
aiotaan tarjota.

Rahoitustarkastuksen on kuukauden kulu-
essa ilmoituksen vastaanottamisesta toimitet-
tava saamansa tiedot sen Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion Rahoitustarkastusta
vastaavalle toimivaltaiselle viranomaiselle,
johon sijoittautuneille arvopaperinvälittäjille
tai muille henkilöille arvopaperipörssi aikoo
tarjota suoraa mahdollisuutta käydä kauppaa.

Rahoitustarkastuksen on Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion Rahoitustarkas-
tusta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen
pyynnöstä ilmoitettava viranomaiselle, mille
siihen valtioon sijoittautuneelle arvopaperin-
välittäjälle tai muulle henkilölle arvopaperi-
pörssi on myöntänyt pörssivälittäjän tai muun
arvopaperipörssissä toimivan oikeudet.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös arvopaperipörssin järjestämään
monenkeskiseen kaupankäyntiin.

4054 N:o 923



35 §

Ulkomaisen arvopaperipörssin toiminta Suo-
messa

Ennen kuin toisessa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut
julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupan-
käynnin järjestäjä voi tarjota Suomeen sijoit-
tuneelle arvopaperinvälittäjälle tai muulle
henkilölle suoran mahdollisuuden käydä
kauppaa, on sille toimiluvan myöntäneen val-
tion toimivaltaisen viranomaisen tehtävä
asiasta ilmoitus Rahoitustarkastukselle.

Muussa kuin Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut jul-
kista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäyn-
nin järjestäjä saa tarjota Suomeen sijoittu-
neille arvopaperinvälittäjille ja muille henki-
löille suoran mahdollisuuden osallistua kau-
pankäyntiin vain valtiovarainministeriön lu-
valla.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös kaupankäynnin järjestäjän järjestä-
mään tässä laissa tarkoitettua monenkeskistä
kaupankäyntiä vastaavaan kaupankäyntiin.

36 §

Julkisen kaupankäynnin markkinointi

Arvopaperien julkista kaupankäyntiä ei saa
markkinoida antamalla totuudenvastaisia tai
harhaanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hy-
vän tavan vastaista tai muuten sopimatonta
menettelyä.

3 a luku

Monenkeskinen kaupankäynti

1 §

Kaupankäynnin järjestäjä

Vain arvopaperipörssi, optioyhteisö ja muu
arvopaperinvälittäjä kuin sijoitusrahastolain 2
§:ssä tarkoitettu rahastoyhtiö ja ulkomaisen
rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun
lain 2 §:ssä tarkoitettu ulkomainen rahastoyh-
tiö saavat järjestää monenkeskistä kaupan-
käyntiä.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä

voi pitää kaupankäynnin kohteena olevista
arvopapereista meklarilistaa.

2 §

Kaupankäynnin säännöt

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla
säännöt, jotka sisältävät määräykset ainakin
seuraavista asioista:

1) miten ja millä perusteilla arvopaperi
otetaan kaupankäynnin kohteeksi;

2) miten kaupankäynti tapahtuu;
3) miten ja millä perusteilla kaupankäynti-

osapuolen oikeudet myönnetään ja peruute-
taan;

4) mitä oikeuksia ja velvoitteita kaupan-
käyntiosapuolille asetetaan;

5) miten kaupoista syntyneet maksu- ja
toimitusvelvoitteet selvitetään ja toteutetaan.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on toimitettava kaupankäynnin säännöt ja nii-
den muutokset Rahoitustarkastukselle ennen
niiden voimaantuloa.

3 §

Kaupankäynnin järjestäjän tiedonantovelvol-
lisuus

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on annettava arvopaperista riittävästi tietoa
tai muuten varmistettava tiedon saatavuus,
jotta kaupankäyntiosapuolet voivat tehdä pe-
rustellun arvion arvopaperista. Tietojen anta-
misessa on otettava huomioon kaupankäynti-
osapuolten ammattitaito ja kaupankäynnin
kohteena olevan arvopaperin erityispiirteet.

4 §

Kaupankäyntiosapuoleksi ottaminen

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on myönnettävä kaupankäyntiosapuolen oi-
keudet suomalaiselle arvopaperinvälittäjälle
ja Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa vastaavan toimiluvan saaneelle arvopa-
perinvälittäjälle, joka täyttää laissa ja monen-
keskisen kaupankäynnin säännöissä asetetut
vaatimukset.

Muulle henkilölle, jolla on kotipaikka Eu-
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roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa,
voidaan myöntää kaupankäyntiosapuolen oi-
keudet, jos henkilö täyttää monenkeskisen
kaupankäynnin säännöissä asetetut vaatimuk-
set ja henkilön luotettavuudesta, hyvämainei-
suudesta, kokemuksesta ja muusta sopivuu-
desta saadun selvityksen perusteella tai muu-
toin on todennäköistä, ettei henkilön osallis-
tuminen monenkeskiseen kaupankäyntiin
vaaranna kaupankäynnin luotettavuutta. Hen-
kilöllä on lisäksi oltava riittävät taloudelliset
ja muut edellytykset täyttää arvopaperikau-
poista johtuvat velvoitteet.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
saa myöntää kaupankäyntiosapuolen oikeu-
det myös muulle kuin 1 momentissa tarkoite-
tulle ulkomaiselle arvopaperinvälittäjälle,
jolle on myönnetty pörssivälittäjän oikeudet 3
luvun 25 §:n 3 momentin mukaisesti.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
saa valtiovarainministeriön määräämin eh-
doin myöntää myös muulle kuin 1 ja 3 mo-
mentissa tarkoitetulle ulkomaiselle arvopape-
rinvälittäjälle tai henkilölle, jonka kotipaikka
on Euroopan talousalueen ulkopuolella, kau-
pankäyntiosapuolen oikeudet, jos hakija täyt-
tää laissa ja monenkeskisen kaupankäynnin
säännöissä asetetut vaatimukset.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on peruutettava määräajaksi tai kokonaan
kaupankäyntiosapuolen oikeudet, jos Rahoi-
tustarkastus monenkeskisen kaupankäynnin
järjestäjää kuultuaan sitä painavasta syystä
vaatii. Rahoitustarkastuksen on välittömästi
ilmoitettava vaatimuksestaan ja sen perus-
teista monenkeskisen kaupankäynnin järjestä-
jälle sekä sille, jota vaatimus koskee.

5 §

Arvopaperin ottaminen kaupankäynnin koh-
teeksi

Monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi
voidaan ottaa arvopaperi, jota koskevien tie-
tojen saatavuus voidaan turvata 3 §:ssä sää-
detyllä tavalla.

Arvopaperi voidaan ottaa kaupankäynnin
kohteeksi arvopaperin liikkeeseenlaskijan ha-
kemuksesta tai ilman liikkeeseenlaskijan
suostumusta.

Jos arvopaperi on otettu monenkeskisen

kaupankäynnin kohteeksi ilman arvopaperin
liikkeeseenlaskijan suostumusta, ei liikkee-
seenlaskijalle saa asettaa tiedonantovelvolli-
suutta monenkeskisen kaupankäynnin sään-
nöissä.

6 §

Kaupankäynnin julkisuus

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
on velvollinen julkistamaan yleisölle tietoja
osto- ja myyntitarjouksista, tarjouskehotuk-
sista sekä kaupoista monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteina olevista muista arvopape-
reista kuin sellaisista osakkeista, jotka ovat
myös julkisen kaupankäynnin tai sitä muussa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa vastaavan kaupankäynnin kohteina.
Tiedot on julkistettava siinä laajuudessa kuin
se arvopaperien kaupankäynnin laatuun ja
laajuuteen nähden on tarpeen luotettavan ja
tasapuolisen monenkeskisen kaupankäynnin
turvaamiseksi.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
on velvollinen julkistamaan yleisölle tietoja
osto- ja myyntitarjouksista sekä tarjouskeho-
tuksista sellaisista monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteena olevista osakkeista, jotka
ovat myös julkisen kaupankäynnin tai sitä
muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin
kohteena, siten kuin siitä säädetään komis-
sion asetuksessa.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
ei kuitenkaan ole velvollinen julkistamaan
tietoja osto- ja myyntitarjouksista tai tarjous-
kehotuksista 2 momentissa tarkoitetulla ta-
valla, jos monenkeskisen kaupankäynnin
markkinamalli, tarjoustyyppi tai tarjouksen
koko täyttää komission asetuksessa säädetyt
julkistamisvelvollisuudesta poikkeamisen
edellytykset.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
on velvollinen julkistamaan yleisölle mahdol-
lisimman ajantasaisia tietoja kaupoista mo-
nenkeskisen kaupankäynnin kohteena ole-
villa, 2 momentissa tarkoitetuilla osakkeilla
siten kuin siitä säädetään komission asetuk-
sessa.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä
voi päättää, että tiedot osakkeen tavanomai-
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seen kaupankäyntiin verrattuna kooltaan suu-
rista kaupoista voidaan julkistaa 4 momen-
tissa edellytettyä myöhemmin. Komission
asetuksessa säädetään tarkemmin lykkäämi-
sen edellytyksistä.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on ennen 5 momentissa tarkoitetun päätöksen
tekemistä saatava Rahoitustarkastuksen lupa
järjestelyille, joilla tietojen julkistamista ly-
kätään. Monenkeskisen kaupankäynnin jär-
jestäjän on tiedotettava järjestelyistä myös
yleisölle.

7 §

Kauppojen selvitys

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on järjestettävä asianmukaisesti monenkeski-
sessä kaupankäynnissä tehtyjen arvopaperi-
kauppojen selvitys.

Jos monenkeskisen kaupankäynnin järjes-
täjä käyttää arvopaperikauppojen selvityk-
seen muuta arvopaperien selvitys- ja talletus-
laitosta kuin tässä laissa tarkoitettua selvitys-
yhteisöä, monenkeskisen kaupankäynnin jär-
jestäjän, selvitysyhteisön sekä selvitys- ja tal-
letuslaitoksen on järjestettävä yhteistoimin-
tansa siten, ettei monenkeskisen kaupan-
käynnin luotettavuus vaarannu.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on ilmoitettava muutoksista 2 momentin mu-
kaisissa järjestelyissä etukäteen Rahoitustar-
kastukselle ja Suomen Pankille. Ilmoitukseen
on liitettävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi,
aiheutuuko muutoksista vaaraa monenkeski-
sen kaupankäynnin luotettavuudelle.

Rahoitustarkastus voi kieltää monenkeski-
sen kaupankäynnin järjestäjää käyttämästä
kauppojen selvityksessä muuta kuin tässä
laissa tarkoitettua selvitysyhteisöä, jos tällai-
sen yhteisön käyttäminen todennäköisesti
vaarantaa monenkeskisen kaupankäynnin
luotettavuuden.

8 §

Kaupankäynnin järjestäjän valvontatehtävät

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on huolehdittava riittävän ja luotettavan val-
vonnan järjestämisestä tämän lain ja sen no-

jalla annettujen säännösten ja määräysten
sekä sääntöjensä noudattamisen turvaami-
seksi.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on saatettava Rahoitustarkastuksen tietoon
menettely, joka ilmeisesti on vastoin tätä la-
kia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai
määräyksiä taikka monenkeskisen kaupan-
käynnin sääntöjä, jollei menettelyä viipy-
mättä oikaista tai asiaintila muutoin kor-
jaannu. Jos säännöksiä, määräyksiä tai sään-
töjä on rikottu olennaisesti tai toistuvasti, on
ilmoitus tehtävä kuitenkin aina.

9 §

Kaupankäynnin keskeyttäminen ja lopettami-
nen

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on keskeytettävä tai lopetettava kaupankäynti
arvopaperilla, jos se on tarpeen kaupankäyn-
nistä annettujen säännösten ja määräysten,
kaupankäynnin sääntöjen tai hyvän tavan
vastaisen menettelyn vuoksi.

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän
on julkistettava välittömästi päätös kaupan-
käynnin keskeyttämisestä tai lopettamisesta
arvopaperilla. Lisäksi kaupankäynnin järjes-
täjän on ilmoitettava kaupankäynnin keskeyt-
tämisestä ja lopettamisesta Rahoitustarkas-
tukselle.

Rahoitustarkastuksen oikeudesta määrätä
monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä kes-
keyttämään kaupankäynti arvopaperilla sää-
detään 7 luvun 1 a §:ssä. Markkinaoikeuden
oikeudesta kieltää monenkeskinen kaupan-
käynti arvopaperilla säädetään 7 luvun 2 §:n
1 momentissa.

10 §

Kaupankäynnin markkinointi

Monenkeskistä kaupankäyntiä ei saa mark-
kinoida antamalla totuudenvastaisia tai har-
haanjohtavia tietoja taikka käyttämällä hyvän
tavan vastaista tai muuten sopimatonta me-
nettelyä.
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11 §

Meklarilistan säännöt

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän,
joka pitää kaupankäynnin kohteena olevista
arvopapereista meklarilistaa, on laadittava ja
pidettävä yleisön saatavilla meklarilistaa kos-
kevat säännöt. Sen lisäksi, mitä muualla tässä
luvussa säädetään, säännöissä on määrättävä:

1) millaisia vaatimuksia, oikeuksia ja vel-
vollisuuksia arvopaperien liikkeeseenlaski-
joille ja niiden hallinnolle tähän lakiin ja sen
nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyk-
siin sekä meklarilistan sääntöihin perustuvien
velvollisuuksien täyttämiseksi tai muuten
asetetaan;

2) miten ja missä menettelyssä arvopaperia
ja sen liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot jul-
kistetaan;

3) miten arvopaperia ja sen liikkeeseenlas-
kijaa koskeva yhtiöesite laaditaan ja julkiste-
taan, jos arvopaperista ei ole julkistettava 2
luvussa tarkoitettua esitettä;

4) millaisia seuraamuksia arvopaperien
liikkeeseenlaskijoille ja kaupankäyntiosapuo-
lille voidaan määrätä meklarilistan sääntöjen
rikkomisesta ja miten ne määrätään.

12 §

Arvopaperin ottaminen meklarilistalle

Arvopaperi voidaan ottaa arvopaperin liik-
keeseenlaskijan hakemuksesta meklarilistalle,
jos arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta
on saatavissa riittävästi tietoa, jonka perus-
teella kaupankäynti voidaan järjestää luotet-
tavasti.

Arvopaperin liikkeeseenlaskijan on tehtävä
kaupankäynnin järjestäjän kanssa kaupan-
käynnin kohteeksi ottamista koskeva kirjalli-
nen sopimus, jossa se sitoutuu noudattamaan
meklarilistan sääntöjä.

13 §

Arvopaperin arvoon vaikuttavat tiedot

Meklarilistalla kaupankäynnin kohteena
olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on il-
man aiheetonta viivytystä julkistettava ja toi-
mitettava kaupankäynnin järjestäjälle tiedoksi

kaikki sellaiset itseään koskevat seikat, jotka
ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvo-
paperin arvoon. Liikkeeseenlaskijan tai kau-
pankäynnin järjestäjän on pidettävä julkiste-
tut tiedot yleisön saatavilla.

Meklarilistan säännöissä on määrättävä,
mitä tietoja arvopaperin liikkeeseenlaskijan
on 1 momentin nojalla julkistettava. Sään-
nöissä on otettava huomioon kaupankäynnin
kohteena olevien arvopaperien, niiden liik-
keeseenlaskijoiden ja arvopapereilla käytävän
kaupan erityispiirteet sekä kaupankäyntiin
osallistuvat sijoittajat.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta,
jos liikkeeseenlaskija on valtio, sen keskus-
pankki, kunta, kuntayhtymä tai Euroopan
keskuspankki taikka sellainen kansainvälinen
julkisyhteisö, jonka jäsenenä on vähintään
kaksi Euroopan talousalueeseen kuuluvaa
valtiota. Edellä 1 momentissa säädettyä so-
velletaan kuitenkin myös tässä momentissa
tarkoitettuun liikkeeseenlaskijaan, jos se
muualla Euroopan talousalueella julkistaa 1
momentissa tarkoitetun tiedon.

14 §

Julkinen ostotarjous

Joka tarjoutuu julkisesti ostamaan meklari-
listalle otettuja osakkeita tai osakkeisiin oike-
uttavia arvopapereita, ei saa asettaa ostotarjo-
uksen kohteena olevien arvopaperien halti-
joita eriarvoiseen asemaan.

Ostotarjouksen tekijän on annettava koh-
deyhtiön arvopaperien haltijoille olennaiset ja
riittävät tiedot, joiden perusteella arvopaperin
haltijat voivat tehdä perustellun arvion osto-
tarjouksesta.

Ostotarjous on julkistettava sekä toimitet-
tava tiedoksi arvopaperien haltijoille, monen-
keskisen kaupankäynnin järjestäjälle ja Ra-
hoitustarkastukselle. Ennen tarjouksen julkis-
tamista tarjouksen tekijän tulee varmistua
siitä, että se voi suorittaa täysimääräisesti
mahdollisesti tarjottavan rahavastikkeen ja
toteuttaa kaikki kohtuudella vaadittavat toi-
menpiteet varmistaakseen muuntyyppisen
vastikkeen suorittamisen.

Julkiseen ostotarjoukseen sovelletaan so-
veltuvin osin, mitä 6 luvun 12 §:n 1 ja 3
momentissa ja 6 luvun 13 §:ssä säädetään.
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4 luku

Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tar-
joaminen

1 §

Hyvä tapa arvopaperikaupassa ja sijoituspal-
velun tarjoamisessa

Arvopaperien kaupassa sekä sijoituspalve-
lun ja oheispalvelun tarjoamisessa ei saa
käyttää hyvän tavan vastaista tai muuten so-
pimatonta menettelyä.

Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa
markkinoida antamalla totuudenvastaista tai
harhaanjohtavaa tietoa. Markkinoinnista on
käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus.

Rahoitustarkastus antaa Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY
täytäntöönpanosta sijoituspalveluyritysten
toiminnan järjestämistä koskevien vaatimus-
ten, toiminnan harjoittamisen edellytysten ja
kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsittei-
den osalta komission antaman direktiivin
2006/73/EY, jäljempänä komission direktiivi,
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkemmat
määräykset sijoituspalvelun ja oheispalvelun
tarjoamisen yhteydessä kolmannelle annetta-
vista ja tältä saatavista maksuista ja muista
eduista sekä asiakkaalle annettavia tietoja
koskevista vaatimuksista.

2 §

Sopimus sijoituspalvelusta

Sijoituspalvelun tarjoamisesta on tehtävä
kirjallinen sopimus, josta ilmenevät osapuol-
ten oikeudet ja velvollisuudet sekä muut so-
pimuksen ehdot. Sopimus voidaan tehdä säh-
köisesti siten kuin tietoyhteiskunnan palvelu-
jen tarjoamisesta annetun lain (458/2002) 12
§:ssä säädetään. Velvollisuus kirjallisen sopi-
muksen tekemiseen ei koske arvopaperinvä-
littäjää silloin, kun se tarjoaa sijoituspalve-
luna yksinomaan sijoitusneuvontaa, eikä sil-
loin, kun se tarjoaa sijoituspalvelua ammatti-
maiselle asiakkaalle.

Sopimuksessa ei saa käyttää hyvän tavan
vastaista tai asiakkaan kannalta kohtuutonta
ehtoa.

3 §

Asiakasta koskevat tiedot

Arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoi-
tuspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuu-
denhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalve-
lun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan ta-
loudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalve-
lua tai arvopaperia koskevasta sijoituskoke-
muksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitusta-
voitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle
soveltuvia arvopapereita ja palvelua.

Jos arvopaperinvälittäjä tarjoaa muuta kuin
1 momentissa tarkoitettua sijoituspalvelua,
arvopaperinvälittäjän on ennen sijoituspalve-
lun tarjoamista pyydettävä asiakkaalta tiedot
tämän kyseistä arvopaperia tai sijoituspalve-
lua koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietä-
myksestä voidakseen arvioida, onko arvopa-
peri tai palvelu asiakkaalle soveltuva. Jos
arvopaperinvälittäjä katsoo saamansa tiedon
perusteella, ettei arvopaperi tai palvelu ole
asiakkaalle soveltuva, sen on ilmoitettava
tästä asiakkaalle. Jos asiakas kieltäytyy anta-
masta pyydettyjä tietoja, arvopaperinvälittä-
jän on ilmoitettava, ettei se voi arvioida arvo-
paperin tai palvelun soveltuvuutta asiak-
kaalle.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske
asiakkaan aloitteesta tapahtuvaa toimeksian-
tojen toteuttamista tai niiden välittämistä, jos
asiakkaalle on ilmoitettu, ettei arvopaperinvä-
littäjä palvelua tarjotessaan ole velvollinen
arvioimaan palvelun tai arvopaperin soveltu-
vuutta asiakkaalle ja palvelu liittyy:

1) osakkeisiin, jotka ovat julkisen kaupan-
käynnin tai sitä vastaavan kaupankäynnin
kohteina muussa valtiossa;

2) rahamarkkinavälineisiin;
3) joukkovelkakirjoihin tai muihin vastaa-

vankaltaisiin velkainstrumentteihin, joihin ei
sisälly johdannaissopimuksen ominaisuutta;

4) sijoitusrahastodirektiivin mukaisiin ra-
hasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten
osuuksiin; tai

5) muihin yksinkertaisiin arvopapereihin,
joista säädetään komission direktiivin 38 ar-
tiklassa.

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkem-
mat määräykset asiakkaalta 1 ja 2 momentin
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mukaan pyydettävistä tiedoista ja tietojen
pyytämisessä noudatettavista menettelyta-
voista.

4 §

Arvopaperinvälittäjän tiedonantovelvollisuus

Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-am-
mattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen
sijoituspalvelua tai oheispalvelua koskevan
sopimuksen tekemistä sopimuksen ehdot
sekä riittävät tiedot arvopaperinvälittäjästä ja
tarjottavasta palvelusta.

Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-am-
mattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen
sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista
riittävät tiedot:

1) arvopaperinvälittäjästä ja sen tarjoa-
mista palveluista;

2) palvelun kohteena olevista arvopape-
reista ja niihin liittyvistä riskeistä;

3) sijoitusstrategioista, jos niitä on ehdo-
tettu, ja niiden riskeistä;

4) siitä, missä toimeksiantoja toteutetaan;
5) asiakasvarojen säilyttämisestä;
6) palveluun liittyvistä kuluista ja palkki-

oista.
Arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava ei-

ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin 2
momentissa tarkoitettujen tietojen olennai-
sista muutoksista.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetut tiedot
on annettava asiakkaalle 1 luvun 4 a §:n 2
momentissa tarkoitetulla pysyvällä tavalla.
Asiakkaan suostumuksella tiedot voidaan an-
taa asiakkaalle arvopaperinvälittäjän Internet-
verkkosivuilla ilman, että ne on osoitettava
asiakkaalle henkilökohtaisesti, jos se on
asianmukaista arvopaperinvälittäjän ja asiak-
kaan välisen liiketoimen toteuttamisen yhtey-
dessä ja tiedot ovat saatavilla riittävän ajan.

Jos sijoituspalvelua tai oheispalvelua kos-
keva sopimus tehdään ei-ammattimaisen asi-
akkaan pyynnöstä sellaista kuluttajansuoja-
lain (38/1978) 6 a luvun 4 §:ssä tarkoitettua
etäviestintä käyttäen, että 1 momentissa tar-
koitettuja tietoja ei voida antaa 4 momentissa
tarkoitetulla tavalla ennen sopimuksen teke-
mistä eikä 2 momentissa tarkoitettuja tietoja
ennen palvelun antamista, 1 momentissa
edellytetyt tiedot on annettava viipymättä so-

pimuksen tekemisen jälkeen ja 2 momentissa
edellytetyt tiedot viipymättä sen jälkeen, kun
palvelun antaminen on aloitettu.

Arvopaperinvälittäjän on annettava ei-am-
mattimaiselle asiakkaalle riittävät tiedot tälle
annetusta palvelusta, kuten tiedot asiakkaan
lukuun suoritetuista liiketoimista ja palve-
luista ja niiden kustannuksista sekä arvopape-
rinvälittäjän hallussa olevista asiakkaan raha-
varoista ja muusta omaisuudesta.

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkem-
mat määräykset ei-ammattimaiselle asiak-
kaalle annettavista tiedoista ja tietojen anta-
misessa noudatettavista menettelytavoista
sekä arvopaperivälittäjän velvollisuudesta an-
taa tietoja ammattimaiselle asiakkaalle.

5 §

Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen

Arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoi-
tuspalveluna toimeksiantojen toteuttamista,
on toteutettava kohtuulliset toimenpiteet,
joilla saavutetaan asiakkaalle paras mahdolli-
nen tulos ottaen huomioon toimeksiannon to-
teuttamisen kannalta olennaiset seikat. Jos
asiakas on antanut erityisiä ohjeita toimeksi-
annon hoitamisesta, arvopaperinvälittäjän on
noudatettava niitä.

Arvopaperinvälittäjällä on oltava toimeksi-
antojen toteuttamista koskevat toimintaperi-
aatteet, jotka sisältävät tiedot niistä kaupan-
käyntipaikoista, joissa arvopaperinvälittäjä
toteuttaa toimeksiantoja sekä kaupankäynti-
paikan valintaan vaikuttaneet tekijät. Arvopa-
perinvälittäjän on seurattava toimintaperiaat-
teidensa asianmukaisuutta.

Arvopaperinvälittäjän on annettava asiak-
kaalle riittävät tiedot toimintaperiaatteistaan
ennen sijoituspalvelun tarjoamista. Arvopa-
perinvälittäjän on ilmoitettava toimintaperi-
aatteidensa olennaisista muutoksista asiak-
kailleen.

Jos toimeksianto voidaan toimintaperiaat-
teiden mukaan toteuttaa julkisen kaupan-
käynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin
tai niitä muussa valtiossa vastaavan kaupan-
käynnin ulkopuolella, on siihen saatava asi-
akkaan nimenomainen suostumus.

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
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vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkem-
mat määräykset toimeksiantojen toteuttami-
sessa noudatettavasta menettelystä sekä siitä,
miten omaisuudenhoitoa tai toimeksiantojen
välittämistä sijoituspalveluna tarjoavan arvo-
paperinvälittäjän on toimittava asiakkaidensa
toimeksiantoja hoitaessaan.

6 §

Toimeksiantojen käsittely

Arvopaperinvälittäjän, joka tarjoaa sijoi-
tuspalveluna toimeksiantojen toteuttamista,
on toteutettava asiakkaiden toimeksiannot il-
man aiheetonta viivytystä. Arvopaperinvälit-
täjä ei saa antaa toisen asiakkaan edun tai
oman etunsa vaikuttaa asiakkaan toimeksian-
non toteuttamiseen.

Arvopaperinvälittäjän on toteutettava asi-
akkaiden toimeksiannot niiden saapumisjär-
jestyksessä, jos se on mahdollista ottaen huo-
mioon toimeksiannon koko, asiakkaan mää-
räämät hintarajat tai muut toimeksiannon eh-
dot sekä se, miten toimeksianto on annettu.

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkem-
mat määräykset toimeksiantojen hoitamisessa
noudatettavasta menettelystä sekä siitä, miten
omaisuudenhoitoa tai toimeksiantojen välittä-
mistä sijoituspalveluna tarjoavan arvopape-
rinvälittäjän on toimittava asiakkaidensa toi-
meksiantoja käsitellessään.

7 §

Asiakkaan toimeksiannon saaminen toiselta
arvopaperinvälittäjältä

Arvopaperinvälittäjä, joka vastaanottaa si-
joituspalvelua tai oheispalvelua koskevan asi-
akkaan toimeksiannon toiselta arvopaperin-
välittäjältä, voi toimia toiselta arvopaperinvä-
littäjältä saamiensa asiakasta koskevien tieto-
jen ja toimeksiantoa koskevien ohjeiden mu-
kaan.

8 §

Rajahintatoimeksiantojen julkistamisvelvolli-
suus

Arvopaperinvälittäjän, joka ei markkina-

olosuhteiden vuoksi voi välittömästi toteuttaa
asiakkaan toimeksiantoa ostaa tai myydä jul-
kisen kaupankäynnin tai sitä muussa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vas-
taavan kaupankäynnin kohteena oleva osake
asiakkaan määräämään rajahintaan tai sitä pa-
rempaan hintaan, on toimeksiannon mahdol-
lisimman pikaiseksi toteuttamiseksi julkistet-
tava toimeksianto välittömästi tavalla, jolla se
on helposti muiden markkinaosapuolten saa-
tavilla. Arvopaperinvälittäjällä ei kuitenkaan
ole julkistamisvelvollisuutta, jos asiakas an-
taa tästä nimenomaan poikkeavan ohjeen.

Arvopaperinvälittäjän voidaan katsoa jul-
kistaneen toimeksiannon 1 momentissa tar-
koitetulla tavalla ainakin, jos arvopaperinvä-
littäjä on välittänyt sen julkistettavaksi julki-
seen kaupankäyntiin, monenkeskiseen kau-
pankäyntiin tai niitä muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaa-
vaan kaupankäyntiin niin kuin siitä
tarkemmin säädetään komission asetuksessa.
Asetuksessa säädetään tarkemmin myös
muista toimeksiannon julkistamistavoista.

Arvopaperinvälittäjä voi olla julkistamatta
asiakkaan rajahintatoimeksiannon 1 ja 2 mo-
mentissa säädetyllä tavalla, jos toimeksianto
on kooltaan suuri osakkeen normaaliin mark-
kinakokoon verrattuna. Siitä, kuinka kunkin
osakkeen normaaliin markkinakokoon verrat-
tuna suuren toimeksiannon vähimmäiskoko
määräytyy, säädetään komission asetuksessa.

9 §

Liiketoimet julkisessa kaupankäynnissä ja
monenkeskisessä kaupankäynnissä

Pörssivälittäjien ja muiden arvopaperipörs-
sissä toimivien välisiin liiketoimiin ei sovel-
leta tämän luvun 1 §:n 2 ja 3 momenttia,
2—6 eikä 8 §:ää silloin, kun liiketoimi toteu-
tetaan julkisessa kaupankäynnissä.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös monenkeskisen kaupankäynnin kau-
pankäyntiosapuolten välisiin sekä kaupan-
käynnin järjestäjän ja kaupankäyntiosapuol-
ten välisiin liiketoimiin silloin, kun liiketoimi
toteutetaan monenkeskisessä kaupankäyn-
nissä.
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10 §

Kauppojen sisäisen toteuttajan velvollisuudet

Arvopaperinvälittäjä, joka aikoo aloittaa
tai lopettaa toiminnan kauppojen sisäisenä
toteuttajana osakkeella, joka on julkisen kau-
pankäynnin tai sitä muussa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan
kaupankäynnin kohteena, on ilmoitettava
tästä kirjallisesti kuukautta ennen toiminnan
aloittamista Rahoitustarkastukselle.

Tämän pykälän 4—11 momenttia sovelle-
taan:

1) sellaisiin 1 momentissa tarkoitettuihin
sisäisiin toteuttajiin, jotka toteuttavat toimek-
siantoja osakkeilla, joille on likvidit markki-
nat; ja

2) liiketoimiin, jotka ovat kooltaan enin-
tään osakkeen tavanomaisen markkinakoon
suuruisia.

Komission asetuksessa säädetään, kuinka
määritellään ne osakkeet, joille on likvidit
markkinat, kuinka kullekin sellaiselle osak-
keelle määritellään tavanomainen markkina-
koko ja kuinka tiedot niistä julkistetaan. Ko-
mission asetuksen 22 artiklan 1—3 kohdassa
tarkoitettujen perusteiden valinnasta sääde-
tään valtiovarainministeriön asetuksella.

Sisäinen toteuttaja on velvollinen julkista-
maan osakkeelle sen kulloistakin markkinati-
lannetta vastaavia sitovia osto- tai myyntitar-
jouksia siten kuin siitä säädetään komission
asetuksessa. Tarjous voi olla kooltaan enin-
tään osakkeen tavanomaisen markkinakoon
suuruinen. Kauppojen sisäisellä toteuttajalla
on oikeus milloin tahansa muuttaa tarjousta.
Poikkeuksellisessa markkinatilanteessa sisäi-
nen toteuttaja voi myös perua tarjouksen.

Kauppojen sisäinen toteuttaja on velvolli-
nen toteuttamaan asiakkaan toimeksiannon
vastaanottohetkellä voimassa olevan tarjouk-
sensa mukaisesti, ellei tämän pykälän 6—11
momentista muuta johdu.

Sisäinen toteuttaja voi toteuttaa ammatti-
maisen asiakkaan toimeksiannon tarjoushin-
taansa parempaan hintaan, jos parempi hinta
on sellaisissa julkisissa hintarajoissa, jotka
ovat lähellä markkinatilannetta, ja jos toi-
meksianto on suurempi kuin yksityissijoitta-
jan tavanomainen toimeksianto. Komission

asetuksessa säädetään, kuinka suuri on yksi-
tyissijoittajan tavanomainen toimeksianto.

Sisäinen toteuttaja voi toteuttaa ammatti-
maisen asiakkaan toimeksiannon tarjoushin-
taansa parempaan hintaan myös, jos toimek-
sianto on osa useammalla arvopaperilla toteu-
tettavaa toimeksiantoa tai jos toimeksiantoon
sen ehtojen mukaan sovelletaan muuta kuin
markkinahintaa. Komission asetuksessa sää-
detään tarkemmin tämän momentin mukai-
sista poikkeuksista.

Sisäinen toteuttaja voi saadessaan asiak-
kaalta toimeksiannon, joka on kooltaan suu-
rempi kuin sisäisen toteuttajan suurin tarjous
mutta pienempi kuin osakkeen tavanomainen
markkinakoko, toteuttaa myös toimeksiannon
tarjouksen ylittävän osan edellyttäen, että se
toteutetaan suurimman tarjouksen mukaiseen
hintaan tai, jos toimeksiantoon soveltuu jokin
6 tai 7 momentin poikkeuksista, sitä parem-
paan hintaan.

Sisäinen toteuttaja voi saadessaan asiak-
kaalta toimeksiannon, joka on kooltaan kah-
den sisäisen toteuttajan tarjouksen välissä,
toteuttaa koko toimeksiannon jommankum-
man tarjouksen mukaiseen hintaan tai, jos
toimeksiantoon soveltuu jokin 6 tai 7 mo-
mentin poikkeuksista, sitä parempaan hin-
taan.

Sisäisellä toteuttajalla on oikeus liiketoi-
mintasuunnitelmansa mukaisesti päättää,
mille asiakkaille se myöntää pääsyn tarjouk-
siinsa. Päätöksen on oltava selkeä ja tasapuo-
linen. Sisäinen toteuttaja voi taloudellisilla
perusteilla kieltäytyä liikesuhteesta tai sen
jatkamisesta asiakkaan kanssa.

Sisäisellä toteuttajalla on oikeus tasapuoli-
sella tavalla rajoittaa liiketoimien lukumäärää
saman asiakkaan kanssa ja samanaikaisten
liiketoimien kokonaislukumäärää eri asiak-
kaiden kanssa, jos asiakkaiden toimeksianto-
jen lukumäärä tai koko on huomattavasti ta-
vanomaista suurempi. Komission asetuksessa
säädetään tarkemmin liiketoimien rajoittami-
sen edellytyksistä.

11 §

Arvopaperinvälittäjän velvollisuus julkistaa
tietoja osakekaupoista

Arvopaperinvälittäjä, joka toteuttaa julki-
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sen kaupankäynnin tai monenkeskisen kau-
pankäynnin tai niitä muussa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavan
kaupankäynnin ulkopuolella omaan tai asiak-
kaan lukuun kauppoja sellaisilla osakkeilla,
jotka ovat julkisen kaupankäynnin tai sitä
muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa vastaavan kaupankäynnin
kohteena, on velvollinen julkistamaan ylei-
sölle mahdollisimman reaaliaikaisesti tietoja
kaupoista.

Komission asetuksessa säädetään tarkem-
min:

1) mitä tietoja kaupoista on julkistettava;
2) missä ajassa tiedot on viimeistään jul-

kistettava;
3) eri tavoista, joilla arvopaperinvälittäjä

voi julkistaa tiedot;
4) vaatimuksista, jotka arvopaperinvälittä-

jän järjestelyjen tietojen julkistamiseksi on
täytettävä;

5) menettelystä tilanteessa, jossa 1 mo-
mentin mukaan kahdella arvopaperinvälittä-
jällä on velvollisuus julkistaa tiedot samasta
kaupasta.

Arvopaperinvälittäjä voi päättää julkistaa
tiedot kaupasta 1 momentissa edellytettyä
myöhemmin, jos kauppa on kooltaan suuri
kyseisen osakkeen tavanomaiseen kaupan-
käyntiin verrattuna. Komission asetuksessa
säädetään tarkemmin lykkäämisen edellytyk-
sistä.

12 §

Eturistiriitatilanteiden hallinta

Arvopaperinvälittäjän on toteutettava koh-
tuulliset toimenpiteet eturistiriitatilanteiden
tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi ja niiden
syntyessä kohdeltava asiakasta hyvän tavan
mukaisesti.

Jos eturistiriitatilannetta ei voida välttää,
arvopaperinvälittäjän on annettava 1 luvun 4
a §:n 2 momentissa tarkoitetulla pysyvällä
tavalla asiakkaalle riittävät tiedot eturistirii-
dan luonteesta tai sen syistä ennen liiketoi-
men suorittamista asiakkaan lukuun.

Arvopaperinvälittäjällä on oltava toiminta-
periaatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja
ehkäisemisessä noudatettavista menettelyta-
voista.

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkem-
mat määräykset 3 momentissa tarkoitetuista
menettelytavoista.

13 §

Arvopapereita koskevien tutkimustietojen ja
sijoitussuositusten esittäminen

Arvopaperinvälittäjän, joka tuottaa tai le-
vittää julkisen kaupankäynnin kohteena ole-
via arvopapereita tai niiden liikkeeseenlaski-
joita koskevaa tutkimustietoa taikka tuottaa
tai levittää muita sijoittajille tai yleisölle tar-
koitettuja sijoitussuosituksia, on kohtuullisin
keinoin pyrittävä varmistamaan, että tieto esi-
tetään asianmukaisesti. Arvopaperinvälittäjän
on ilmoitettava tiedon kohteena oleviin arvo-
papereihin mahdollisesti liittyvät etunsa ja
eturistiriidat. Rahoitustarkastus voi antaa Eu-
roopan yhteisöjen komission markkinoiden
väärinkäyttödirektiivin nojalla antamien sää-
dösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavia tar-
kempia määräyksiä.

Mitä 1 momentissa säädetään arvopaperin-
välittäjän velvollisuudesta, sovelletaan myös
muuhun henkilöön, joka ammatti- tai liiketoi-
mintanaan tuottaa tai levittää 1 momentissa
tarkoitettua tietoa.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta
sananvapauden käyttämisestä joukkoviestin-
nässä annetussa laissa (460/2003) tarkoitet-
tuun yleisön saataville toimitetun viestin laa-
tijaan, jos laatija on sitoutunut noudattamaan
julkaisu- ja ohjelmatoiminnassa viestejä laati-
via henkilöitä ammatillisesti edustavan järjes-
tön ammattikuntaa varten taikka julkaisijan
tai ohjelmatoiminnan harjoittajan laatimia
sääntöjä, jotka vaikutuksiltaan vastaavat
markkinoiden väärinkäyttödirektiivin sekä
sen nojalla Euroopan yhteisöjen komission
antamien säännösten vaikutuksia.

14 §

Asiakasvarojen säilyttäminen

Arvopaperinvälittäjän on järjestettävä sen
haltuun luovutettujen asiakkaan rahavarojen
ja muun omaisuuden (asiakasvarat) säilytys,
käsittely ja selvitys luotettavalla tavalla.
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Asiakasvarojen säilytys, käsittely ja selvitys
on järjestettävä niin, ettei ole vaaraa niiden
sekoittumisesta arvopaperinvälittäjän omiin
tai arvopaperinvälittäjän toisen asiakkaan va-
roihin.

Asiakkaan rahavarat on sijoitettava viipy-
mättä tilille keskuspankkiin, talletuspankkiin
tai muussa valtiossa toimiluvan saaneeseen
talletusten vastaanottamiseen oikeutettuun
luottolaitokseen. Arvopaperinvälittäjä voi si-
joittaa asiakkaan rahavarat myös Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekiste-
röidyn sijoitusrahastodirektiivin edellytykset
täyttävän tai muutoin valvonnan kohteena
olevan rahamarkkinarahaston rahasto-osuuk-
siin, jollei asiakas ole sitä kieltänyt. Jos asi-
akkaan rahavarat sijoitetaan muulla tavalla
kuin tilille keskuspankkiin, arvopaperinvälit-
täjän on noudatettava riittävää huolellisuutta
rahavarat säilyttävän talletuspankin, ulkomai-
sen luottolaitoksen ja rahamarkkinarahaston
valitsemisessa. Arvopaperinvälittäjän on riit-
tävästi varmistuttava, että asiakkaan rahava-
rat säilytetään erillään arvopaperinvälittäjän
rahavaroista. Arvopaperinvälittäjä, joka on
talletuspankki, saa kuitenkin sijoittaa asiak-
kaan rahavarat saman talletuspankin tilille.

Arvopaperinvälittäjän, joka säilyttää asiak-
kaan arvopapereita ulkopuolisen säilyttäjän
hallussa, on noudatettava riittävää huolelli-
suutta säilyttäjän valitsemisessa. Arvopaperi-
välittäjän on säilytettävä asiakkaan arvopape-
rit Rahoitustarkastuksen tai sitä muussa val-
tiossa vastaavan toimivaltaisen viranomaisen
valvottavana olevan yhteisön hallussa, jos se
on mahdollista. Arvopaperinvälittäjän on riit-
tävästi varmistuttava siitä, että ulkopuolisen
säilyttäjän hallussa säilytetyt asiakkaan arvo-
paperit voidaan erottaa arvopaperinvälittä-
jälle tai säilyttäjälle kuuluvista arvopape-
reista.

Rahoitustarkastus antaa komission direktii-
vin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tarkem-
mat määräykset asiakasvarojen säilyttämi-
sestä.

15 §

Asiakkaan arvopaperien panttaaminen tai
luovuttaminen

Arvopaperinvälittäjä ei saa omaan eikä toi-

sen asiakkaan lukuun pantata tai luovuttaa
toiselle asiakkaalle kuuluvaa arvopaperia il-
man kyseisen asiakkaan etukäteen antamaa
erillistä nimenomaista suostumusta. Suostu-
muksen tulee sisältää arvopaperien panttaa-
mista tai muuta luovuttamista koskevat eh-
dot. Ei-ammattimaisen asiakkaan suostumus
on annettava kirjallisesti tai tämän luvun 2
§:ssä tarkoitetulla muulla vastaavalla tavalla.

Jos asiakkaan arvopapereita säilytetään yh-
teistilillä, arvopaperinvälittäjä voi ryhtyä 1
momentissa tarkoitettuun toimenpiteeseen
vain, jos

1) jokainen asiakas, jonka arvopapereita
säilytetään yhteistilillä, on antanut siihen 1
momentissa tarkoitetun suostumuksen; tai

2) arvopaperinvälittäjällä on käytössään
riittävät järjestelmät ja valvontamenetelmät
sen varmistamiseksi, että toimenpide kohdis-
tuu vain sellaisen asiakkaan arvopapereihin,
joka on antanut siihen 1 momentissa tarkoite-
tun suostumuksen.

Arvopaperinvälittäjän on säilytettävä riittä-
vät tiedot 2 momentissa tarkoitetuista toimen-
piteistä.

Arvopaperinvälittäjä saa kuitenkin 1 ja 2
momentin estämättä pantata tai luovuttaa sel-
laisen asiakkaalta pantiksi saamansa arvopa-
perin, josta pantinsaaja saa määrätä rahoitus-
vakuuslain (11/2004) mukaan. Arvopaperin-
välittäjä saa myös 1 ja 2 momentin estämättä
luovuttaa asiakkaalleen kuuluvan arvopaperin
pantiksi selvitysyhteisölle tai selvitysosapuo-
lelle arvopaperia koskevasta kaupasta johtu-
van asiakkaan velvoitteen täyttämisen vakuu-
deksi.

16 §

Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoi-
tusvelvollisuus

Jos arvopaperinvälittäjällä on syytä epäillä,
että liiketoimeen saattaa liittyä 5 luvun tai
rikoslain 51 luvun vastaista sisäpiirintiedon
käyttöä tai arvopaperin kurssin vääristämistä,
sen on viipymättä ilmoitettava asiasta Rahoi-
tustarkastukselle.

Ilmoituksen tekoa ei saa paljastaa sille,
johon epäily kohdistuu, eikä muulle henki-
lölle.
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Ilmoituksen on sisällettävä ainakin tiedot
ilmoituksen tekijästä, epäilyttävästä liiketoi-
mesta ja siihen liittyvistä henkilöistä sekä
ilmoituksen tekijällä olevat tiedot, joilla saat-
taa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä ilmoituksen sisällöstä ja tekota-
vasta.

17 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Arvopaperinvälittäjä on velvollinen kor-
vaamaan taloudellisen vahingon, joka asiak-
kaalle on aiheutunut epäilyttävästä liiketoi-
mesta ilmoittamisesta vain, jos arvopaperin-
välittäjä ei ole noudattanut sellaista huolelli-
suutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen
voidaan kohtuudella vaatia.

Arvopaperinvälittäjän korvausvelvollisuu-
desta on muutoin voimassa, mitä vahingon-
korvauslaissa (412/1974) säädetään.

18 §

Kaupparaportointi

Suomalaisen arvopaperinvälittäjän ja ulko-
maisen arvopaperinvälittäjän Suomessa sijait-
sevan sivuliikkeen on raportoitava Rahoitus-
tarkastukselle kaikki julkisen kaupankäynnin
kohteina olevilla arvopapereilla toteutta-
mansa liiketoimet viipymättä ja viimeistään
seuraavana pankkipäivänä riippumatta siitä,
missä liiketoimi toteutettiin. Samalla tavalla
arvopaperinvälittäjän on raportoitava liiketoi-
met sellaisilla arvopapereilla, jotka ovat jul-
kista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäyn-
nin kohteina Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
suomalaisen arvopaperinvälittäjän ulkomailla
sijaitsevan sivuliikkeen toteuttamia liiketoi-
mia.

Liiketoimet voi raportoida Rahoitustarkas-
tukselle:

1) arvopaperinvälittäjä;

2) arvopaperinvälittäjän puolesta toimiva
kolmas taho;

3) arvopaperinvälittäjän sijasta arvopaperi-
pörssi, monenkeskisen kaupankäynnin järjes-
täjä, kaupankäynnistä vakioiduilla optiolla ja
termiineillä annetussa laissa tarkoitettu optio-
yhteisö tai niitä muussa Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa vastaava kaupan-
käynnin järjestäjä, jonka järjestämässä kau-
pankäynnissä liiketoimi toteutettiin;

4) arvopaperinvälittäjän sijasta muu kaup-
pojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmän yl-
läpitäjä, jonka Rahoitustarkastus on erikseen
hyväksynyt.

Komission asetuksella säädetään tarkem-
min raportoitavista liiketoimista, raportin tie-
tosisällöstä ja raportointijärjestelmille asetet-
tavista vaatimuksista sekä edellytyksistä,
joilla Rahoitustarkastuksen on hyväksyttävä
3 momentin 4 kohdassa tarkoitettu järjestel-
män ylläpitäjä.

Rahoitustarkastus voi antaa komission ase-
tuksen sallimissa rajoissa määräyksiä kaup-
paraportin tietosisällöstä. Lisäksi Rahoitus-
tarkastus voi antaa tarkempia teknisiä mää-
räyksiä kaupparaportin esitysmuodosta ja toi-
mitustavasta.

Liiketoimet muilla kuin 1 momentissa tar-
koitetuilla arvopapereilla arvopaperinvälittäjä
on velvollinen raportoimaan tämän pykälän
mukaisesti Rahoitustarkastukselle, jos arvo-
paperin arvo määräytyy 1 momentissa tarkoi-
tetun arvopaperin perusteella tai jos arvopa-
perin kaupankäynnin laatuun ja laajuuteen
nähden arvopaperimarkkinoiden tehokas val-
vonta edellyttää raportointia. Rahoitustarkas-
tus antaa tarkempia määräyksiä perusteista,
joilla kaupankäynnin laatua ja laajuutta on
tätä varten arvioitava.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun arvo-
paperinvälittäjän on Rahoitustarkastuksen
pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä täy-
dennettävä liiketoimesta Rahoitustarkastuk-
selle raportoituja tietoja, jos se on valvonnan
kannalta tarpeellista. Rahoitustarkastus voi
antaa tarkempia määräyksiä täydennyksen
esitysmuodosta ja toimitustavasta.

Rahoitustarkastuksen velvollisuudesta toi-
mittaa raportointitietoja edelleen toisten Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvien jäsenval-
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tion toimivaltaisille viranomaisille on voi-
massa, mitä siitä säädetään komission asetuk-
sessa.

4 a luku

Selvitystoiminta

5 §
Selvitysyhteisö saa 1 luvun 4 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitetun selvitysyhteisön toimin-
nan lisäksi toimiluvassa määrätyin edellytyk-
sin:

1) harjoittaa komission asetuksessa tarkoi-
tettujen arvopapereilla toteutettavien rahoi-
tustoimien selvitystoimintaa ja monenkeski-
sessä kaupankäynnissä tehtyjen kauppojen
selvitystoimintaa;
— — — — — — — — — — — — —

4) toimia selvitysosapuolena sen mukaan
kuin siitä säädetään tässä laissa; sekä
— — — — — — — — — — — — —

8 §
— — — — — — — — — — — — —

Selvitysyhteisön on lisäksi myönnettävä
selvitysosapuolen oikeudet arvopaperinvälit-
täjältä Suomessa edellytettyä toimilupaa vas-
taavan toimiluvan viranomaiselta Euroopan
talousalueella saaneelle ulkomaiselle arvopa-
perinvälittäjälle, jolla ei ole kiinteää toimi-
paikkaa Suomessa ja joka täyttää 1 momentin
2—5 kohdassa asetetut vaatimukset. Valtio-
varainministeriön määräämin ehdoin voidaan
selvitysosapuolen oikeudet myöntää myös
muulle 1 momentin 2—5 kohdan edellytyk-
set täyttävälle riittävän vakavaraiselle ja riskit
hallitsevalle suomalaiselle tai ulkomaiselle
yhteisölle. Yhteisöön, joka ei toimi ainoas-
taan omaan lukuunsa, sovelletaan valtiova-
rainministeriön määräämien ehtojen lisäksi 5
luvun 6 ja 7 §:ää. Tämän lain 5 luvun 5 ja 5 a
§:ää sovelletaan myös kyseiseen yhteisöön 5
luvun 5 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa tar-
koitetussa suhteessa olevaan henkilöön sekä
hänen kanssaan 5 luvun 5 §:n 1 momentin 5
kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevaan yh-
teisöön tai säätiöön. Tämän lain 5 luvun
15 §:ää sovelletaan kyseiseen yhteisöön ja
siihen edellä mainitussa suhteessa oleviin ta-
hoihin.
— — — — — — — — — — — — —

Mitä 4 luvun 14 §:n 1 momentissa sääde-
tään arvopaperinvälittäjän velvollisuudesta
pitää asiakasvarat erillään, koskee myös sel-
vitysosapuolta. Mitä 4 luvun 6 §:n 1 ja 3
momentissa, 12, 16 ja 17 §:ssä säädetään
arvopaperinvälittäjän toiminnasta ja Rahoi-
tustarkastuksen määräyksenantovaltuudesta,
koskee myös selvitysosapuolta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua valtiova-
rainministeriön päätöstä annettaessa on otet-
tava soveltuvin osin huomioon, mitä sijoitus-
palveluyrityksistä annetun lain 17 §:ssä sää-
detään sijoituspalveluyrityksen toimilupaa
haettaessa annettavasta selvityksestä. Valtio-
varainministeriön on ennen 2 momentissa tar-
koitetun päätöksen tekemistä pyydettävä Ra-
hoitustarkastuksen lausunto.

10 §
Selvitysosapuolen on arvopaperien hallin-

nan siirroilla, asiakkaan rahavarojen siirtämi-
sellä 4 luvun 14 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
arvo-osuustileistä annetun lain 9 tai 16 §:n
mukaisella kirjauksella tai muuten riittävän
huolellisesti varmistettava, että kaupasta tai
muusta luovutuksesta johtuvat rahasuoritusta
koskevat velvoitteet tai arvopaperien toimi-
tusvelvoitteet voidaan täyttää selvitysyhtei-
sön sääntöjen mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

5 luku

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevat
säännökset

1 §
Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kau-

pankäynnin tai monenkeskisen kaupankäyn-
nin kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää
luonteeltaan täsmällistä tietoa, jota ei ole jul-
kistettu tai joka muuten ei ole ollut markki-
noilla saatavissa ja joka on omiaan olennai-
sesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin ar-
voon.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös arvopaperiin:

1) joka on julkista kaupankäyntiä vastaa-
van kaupankäynnin kohteena toisessa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa;
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2) jota on haettu otettavaksi julkisen kau-
pankäynnin kohteeksi tai sitä vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi toisessa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa; tai

3) jonka arvo määräytyy julkisen kaupan-
käynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin
kohteena olevan arvopaperin taikka tämän
momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun arvo-
paperin perusteella.

2 §
Julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen

kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin
liikkeeseenlaskijan osakkeen omistajana
taikka asemansa, toimensa tai tehtävänsä no-
jalla sisäpiirintietoa saanut ei saa käyttää tie-
toa hankkimalla tai luovuttamalla omaan tai
toisen lukuun suoraan tai välillisesti arvopa-
peria, jota tieto koskee, eikä neuvoa suoraan
tai välillisesti toista tällaista arvopaperia kos-
kevassa kaupassa. Mitä tässä momentissa
säädetään, sovelletaan myös henkilöön, joka
on saanut sisäpiirintiedon rikollisen toimin-
nan kautta.
— — — — — — — — — — — — —

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei rajoita
oikeutta hankkia tai luovuttaa monenkeskisen
kaupankäynnin ulkopuolella sellaista arvopa-
peria, jota ei ole otettu julkisen kaupankäyn-
nin tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan
kaupankäynnin kohteeksi taikka monenkeski-
sen kaupankäynnin meklarilistalle.
— — — — — — — — — — — — —

Omistuksen julkisuus ja ilmoitettavat tiedot

3 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien

osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien arvo-
paperien, tällaisiin arvopapereihin oikeutta-
vien muiden arvopaperien sekä arvopaperien,
joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen
arvopaperien perusteella, omistus on julkista,
jos arvopaperin omistaja on:

1) tällaisen osakkeen liikkeeseen laskeneen
suomalaisen yhtiön hallituksen tai hallinto-
neuvoston jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja
tai toimitusjohtajan varamies taikka tilintar-
kastaja, varatilintarkastaja tai tilintarkastus-
yhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yh-
tiön tilintarkastuksesta;

2) tällaisen osakkeen liikkeeseen laskeneen

suomalaisen yhtiön muu ylimpään johtoon
kuuluva, joka saa säännöllisesti sisäpiirintie-
toa ja jolla on oikeus tehdä yhtiön tulevaa
kehitystä ja liiketoiminnan järjestämistä kos-
kevia päätöksiä;

3) 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön
puoliso, vajaavaltainen, jonka edunvalvoja 1
tai 2 kohdassa tarkoitettu henkilö on, taikka
muu 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun henkilön
perheenjäsen, joka on asunut vähintään yh-
den vuoden samassa taloudessa 4 §:ssä tar-
koitetun ilmoitusvelvollisen kanssa; tai

4) yhteisö tai säätiö, jossa tässä pykälässä
tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä per-
heenjäsentensä tai toisen tässä pykälässä tar-
koitetun henkilön tai tämän perheenjäsenten
kanssa on suoraan tai välillisesti määräys-
valta.

4 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

osakkeen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön
tämän luvun 3 §:n 1 momentin 1 ja 2 koh-
dassa tarkoitetussa suhteessa olevan arvopa-
perin omistajan (ilmoitusvelvollinen) on teh-
tävään tullessaan neljäntoista päivän kuluessa
ilmoitettava yhtiölle:

1) puolisonsa;
2) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja hän

on, sekä muu vähintään yhden vuoden sa-
massa taloudessa hänen kanssaan asunut per-
heenjäsenensä;

3) 3 §:n 4 kohdassa tarkoitettu yhteisö tai
säätiö;

4) yhteisö tai säätiö, jossa hänellä, hänen
puolisollaan tai muulla vähintään yhden vuo-
den samassa taloudessa asuneella perheenjä-
senellä on huomattava vaikutusvalta;

5) omistamansa, puolisonsa omistamat, 2
kohdassa tarkoitetun henkilön sekä 3 koh-
dassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön omista-
mat yhtiön osakkeet ja osakkeisiin oikeutta-
vat arvopaperit, tällaisiin arvopapereihin oi-
keuttavat muut arvopaperit sekä arvopaperit,
joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen
arvopaperien perusteella.

Ilmoitusvelvollisen on tehtävässä ollessaan
seitsemän päivän kuluessa ilmoitettava yh-
tiölle:

1) 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen
arvopaperien hankinnat ja luovutukset, kun
omistuksen muutos on vähintään 5 000 eu-
roa; sekä
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2) muut tässä pykälässä tarkoitetuissa tie-
doissa tapahtuvat muutokset.

Kalenterivuoden aikana 1 momentin 5
kohdassa tarkoitetuilla arvopapereilla tehty-
jen kauppojen ja luovutusten yhteismäärä on
ilmoitettava yhtiölle viimeistään seuraavan
kalenterivuoden tammikuun 31 päivänä,
vaikka se olisi alle 5 000 euroa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun julkisen
kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen
liikkeeseen laskeneen yhtiön tytäryrityksiä ei
tarvitse ilmoittaa. Ilmoitusvelvollisuus ei
myöskään koske asunto-osakeyhtiöitä,
asunto-osakeyhtiölain (809/1991) 2 §:ssä tar-
koitettuja kiinteistöosakeyhtiöitä eikä aatteel-
lisia ja taloudellisia yhdistyksiä. Jos toisessa
virkkeessä tarkoitettu yhteisö käy säännölli-
sesti kauppaa arvopapereilla, myös sitä kos-
kevat tiedot on kuitenkin ilmoitettava.
— — — — — — — — — — — — —

5 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien

osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien arvo-
paperien, tällaisiin arvopapereihin oikeutta-
vien muiden arvopaperien sekä arvopaperien,
joiden arvo määräytyy edellä tarkoitettujen
arvopaperien perusteella, omistus on julkista,
jos arvopaperin omistaja on:

1) arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin
tai arvopaperinvälittäjän hallituksen tai hal-
lintoneuvoston jäsen tai varajäsen, toimitus-
johtaja tai toimitusjohtajan varamies taikka
tilintarkastaja, varatilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävas-
tuu yhtiön tilintarkastuksesta;

2) meklari, arvopaperinvälittäjän palveluk-
sessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on tällai-
sia arvopapereita koskeva sijoitustutkimus,
tai muu toimihenkilö, joka asemansa tai teh-
täviensä johdosta saa säännöllisesti haltuunsa
tällaisia arvopapereita koskevaa sisäpiirintie-
toa;

3) arvopaperikeskuksen tai arvopaperi-
pörssin muu toimihenkilö, joka asemansa tai
tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti hal-
tuunsa tällaisia arvopapereita koskevaa sisä-
piirintietoa;

4) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja 1, 2
tai 3 kohdassa tarkoitettu henkilö on; tai

5) yhteisö tai säätiö, jossa tässä pykälässä
tarkoitetulla henkilöllä on suoraan tai välilli-
sesti määräysvalta.

Luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsenen
ja varajäsenen, hallituksen varajäsenen sekä
tilintarkastajan, varatilintarkastajan ja sellai-
sen tilintarkastusyhteisön toimihenkilön, joka
on päävastuussa luottolaitoksen tilintarkas-
tuksesta, omistus on julkista vain, jos hän saa
säännöllisesti haltuunsa tällaisia arvopape-
reita koskevaa sisäpiirintietoa.

Rahoitustarkastuksen henkilökunnan omis-
tamien arvopaperien omistuksen julkisuu-
desta säädetään Rahoitustarkastuksesta anne-
tussa laissa (587/2003). Suomen Pankin hen-
kilökunnan omistamien arvopaperien julki-
suudesta säädetään erikseen.

5 a §
Arvopaperikeskukseen tai arvopaperipörs-

siin tämän luvun 5 §:n 1 momentin 1 tai 3
kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevan arvo-
paperin omistajan sekä arvopaperinvälittäjään
5 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoite-
tussa suhteessa olevan arvopaperin omistajan
(ilmoitusvelvollinen) on tehtävään tullessaan
neljäntoista päivän kuluessa ilmoitettava ar-
vopaperikeskukselle, arvopaperipörssille tai
arvopaperinvälittäjälle:

1) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja hän
on;

2) 5 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu
yhteisö tai säätiö;

3) omistamansa, 1 kohdassa tarkoitetun
henkilön sekä 2 kohdassa tarkoitetun yhtei-
sön tai säätiön omistamat julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevat osakkeet ja osakkei-
siin oikeuttavat arvopaperit, tällaisiin arvopa-
pereihin oikeuttavat muut arvopaperit sekä
arvopaperit, joiden arvo määräytyy edellä tar-
koitettujen arvopaperien perusteella.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoitus-
velvollisen on tehtävässä ollessaan seitsemän
päivän kuluessa ilmoitettava yhtiölle:

1) 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla
arvopapereilla tehdyt hankinnat ja luovutuk-
set, kun omistuksen muutos on vähintään
5 000 euroa; sekä

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

Edellä 1 momentissa tarkoitetun julkisen
kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen
liikkeeseen laskeneen yhtiön tytäryrityksiä ei
tarvitse ilmoittaa. Ilmoitusvelvollisuus ei
myöskään koske asunto-osakeyhtiöitä,
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asunto-osakeyhtiölain 2 §:ssä tarkoitettua
kiinteistöosakeyhtiöitä eikä aatteellisia tai ta-
loudellisia yhdistyksiä. Jos toisessa virk-
keessä tarkoitettu yhteisö käy säännöllisesti
kauppaa arvopapereilla, myös sitä koskevat
tiedot on kuitenkin ilmoitettava.

Ilmoitukseen on sisällytettävä asianomai-
sen henkilön tai yhteisön taikka säätiön yksi-
löimiseksi tarvittavat tiedot sekä arvopape-
reita koskevat tiedot.

6 §
Jos 4 tai 5 a §:ssä tarkoitetut arvopaperit

on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, ilmoitus-
ten vastaanottaja voi järjestää menettelyn,
jossa tiedot saadaan arvo-osuusjärjestelmästä.
Tällöin ei erillisiä ilmoituksia ole tehtävä.

7 §
Edellä 4 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten

vastaanottajan on pidettävä rekisteriä, josta
ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen koh-
dalla hänen, hänen puolisonsa, vajaavaltai-
sen, jonka edunvalvoja hän on, muun vakitui-
sesti samassa taloudessa asuvan ja 3 §:n 4
kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön
omistamat arvopaperit sekä eriteltyinä kaupat
ja muut luovutukset (sisäpiirirekisteri). Re-
kisterissä on vastaavasti oltava kunkin ilmoi-
tusvelvollisen kohdalla tiedot 4 §:ssä tarkoi-
tetuista henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä.

Edellä 5 a §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten
vastaanottajan on pidettävä rekisteriä, josta
ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen koh-
dalla hänen, vajaavaltaisen, jonka edunval-
voja hän on, ja 5 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitetun yhteisön ja säätiön omistamat
arvo-paperit sekä eriteltyinä kaupat ja muut
luovutukset (sisäpiirirekisteri). Rekisterissä
on vastaavasti oltava kunkin ilmoitusvelvolli-
sen kohdalla tiedot 5 a §:ssä tarkoitetuista
henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä.

Jos ilmoitukset tehdään 6 §:n mukaisesti,
rekisteri voidaan tältä osin muodostaa arvo-
osuusjärjestelmästä saatavista tiedoista.

Sisäpiirirekisterin tiedot on merkittävä si-
ten, että niitä ei voi jälkikäteen muuttaa tai
poistaa. Rekisterinpito on järjestettävä siten,
että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeute-
tut voivat muuttaa tietoja. Rekisterimerkintä
on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Sisä-

piirirekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä
vähintään viisi vuotta tiedon merkitsemisestä.

Jokaisella on oikeus vaivattomasti tutustua
sisäpiirirekistereihin ja saada kulujen korvaa-
mista vastaan niistä otteita ja jäljennöksiä.
Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja
osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin
ilmoitusvelvollisen nimi eivät kuitenkaan ole
julkisia. Julkisen kaupankäynnin kohteena
olevan osakkeen liikkeeseen laskeneen yh-
tiön on lisäksi pidettävä sisäpiirirekisterin si-
sältämät tiedot yleisön saatavilla sähköisen
viestintäverkon kotisivuilla. Arvopapereiden
omistuksessa tapahtuneita muutoksia koske-
vat tiedot on pidettävä sähköisen viestintäver-
kon kotisivuilla 12 kuukauden ajan muutok-
sesta. Tiedot on päivitettävä ilman aiheetonta
viivästystä, kun ilmoitusvelvollinen ilmoittaa
muutoksesta tietoihin.

12 §
Julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen

kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin
kurssia ei saa vääristää.

Kurssin vääristämisellä tarkoitetaan:
1) julkisen kaupankäynnin tai monenkeski-

sen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopa-
peria koskevaa harhaanjohtavaa osto- tai
myyntitarjousta, näennäiskauppaa ja muuta
vilpillistä toimintatapaa;

2) liiketoimia ja muita toimia, jotka antavat
väärää tai harhaanjohtavaa tietoa julkisen
kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteena olevien arvopaperien tar-
jonnasta, kysynnästä tai hinnasta;

3) liiketoimia ja muita toimia, joilla yksi
tai useampi yhteistyössä toimiva henkilö var-
mistaa julkisen kaupankäynnin tai monenkes-
kisen kaupankäynnin kohteena olevien arvo-
paperien hinnan epätavalliselle tai keinote-
koiselle tasolle; ja

4) julkisen kaupankäynnin tai monenkeski-
sen kaupankäynnin kohteena olevaa arvopa-
peria koskevan väärän tai harhaanjohtavan
tiedon julkaisemista tai muuta levittämistä,
jos tiedon julkaisija tai levittäjä tiesi tai hänen
olisi pitänyt tietää tiedon olevan väärää tai
harhaanjohtavaa.

Mitä 2 momentin 4 kohdassa säädetään, ei
sovelleta sananvapauden käyttämisestä jouk-
koviestinnässä annetussa laissa tarkoitettuun
yleisön saataville toimitetun viestin laatijaan,
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joka viestin laadinnassa on sitoutunut noudat-
tamaan mainitussa laissa tarkoitetussa jul-
kaisu- ja ohjelmatoiminnassa viestejä laativia
henkilöitä ammatillisesti edustavan järjestön
ammattikuntaa varten laatimia sääntöjä tai
julkaisu- ja ohjelmatoiminnan harjoittajan
laatimia sääntöjä, joiden vaikutukset vastaa-
vat markkinoiden väärinkäyttödirektiivin ja
sen nojalla Euroopan yhteisöjen komission
antamien säännösten vaikutuksia. Mainittua
kohtaa sovelletaan kuitenkin, jos viestin laa-
tija saa itselleen erityistä etua tai hyötyä tie-
don julkaisemisesta tai levittämisestä.

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tetuissa tapauksissa liiketoimi tai muu toimi
ei kuitenkaan ole kurssin vääristämistä, jos
sillä on hyväksyttävä peruste ja se täyttää
Rahoitustarkastuksen hyväksymät kyseisessä
julkisessa kaupankäynnissä tai monenkeski-
sessä kaupankäynnissä noudatettavat markki-
natavat.

Arvopaperinvälittäjä, joka harjoittaa sijoi-
tuspalveluna kaupankäyntiä omaan lukuun
liikkeeseen laskemallaan, 1 luvun 2 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetulla arvopape-
rilla, saa tehdä tällaista toimintaa koskevan
sopimuksen, jonka tarkoituksena on vaikuttaa
arvopaperin hintatasoon.

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

1 §
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten ja määräysten sekä vahvistettujen
sääntöjen noudattamista valvoo Rahoitustar-
kastus.
— — — — — — — — — — — — —

1 a §
Rahoitustarkastus voi määrätä, että arvopa-

perien yleisölle tarjoamista tai julkisen kau-
pankäynnin kohteeksi ottamista lykätään
enintään kymmenellä perättäisellä pankkipäi-
vällä kerrallaan. Lykkäys voidaan määrätä,
jos Rahoitustarkastuksella on perusteltu syy
epäillä, että arvopaperin tarjoaja tai sen julki-
sen kaupankäynnin kohteeksi hakija taikka
se, joka toimeksiannon nojalla huolehtii tar-
jouksesta tai julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi hakemisesta, toimii 2 luvun yleisölle

tarjoamista tai 3 luvun julkisen kaupankäyn-
nin kohteeksi ottamista koskevien säännösten
vastaisesti.

Rahoitustarkastus voi määrätä arvopaperi-
pörssin tai monenkeskisen kaupankäynnin
järjestäjän keskeyttämään kaupankäynnin ar-
vopaperilla enintään kymmeneksi perättäi-
seksi pankkipäiväksi kerrallaan. Keskeytys
voidaan määrätä, jos Rahoitustarkastuksella
on perusteltu syy epäillä, että kaupankäyn-
nissä tai arvopaperia koskevassa tiedonanto-
velvollisuudessa toimitaan vastoin lakia tai
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk-
siä taikka julkisen kaupankäynnin tai monen-
keskisen kaupankäynnin sääntöjä.

2 §
Sitä, joka elinkeinotoiminnassa markkinoi

tai hankkii arvopapereita, voidaan kieltää jat-
kamasta tai uudistamasta 2 luvun vastaista
menettelyä. Arvopaperipörssiä tai monenkes-
kisen kaupankäynnin järjestäjää voidaan kiel-
tää järjestämästä kaupankäyntiä sen koh-
teeksi otetulla tai haetulla arvopaperilla, jos
kaupankäynnissä, siihen liittyvässä arvopape-
rin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuu-
dessa tai kaupankäynnin kohteeksi ottami-
seen liittyvässä tiedonantovelvollisuudessa
toimitaan olennaisesti vastoin tätä lakia tai
sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyk-
siä taikka julkisen kaupankäynnin tai monen-
keskisen kaupankäynnin sääntöjä. Arvopape-
rinvälittäjää voidaan kieltää jatkamasta 4 lu-
vun 1 tai 2 §:n vastaisen sopimusehdon käyt-
tämistä taikka uudistamasta sellaisen tai sii-
hen rinnastuvan sopimusehdon käyttämistä.
Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se
erityisestä syystä ole tarpeetonta.
— — — — — — — — — — — — —

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, kos-
kee myös sitä, joka 3 luvun 2 §:n vastaisesti
käyttää rekisteröityä toiminimeä, jos sen
käyttäminen olisi omiaan johtamaan yleisöä
harhaan.

2 a §
Rahoitustarkastuksen on julkistettava ja

toimitettava tiedoksi muille Euroopan talous-
alueeseen kuuluvien valtioiden Rahoitustar-
kastusta vastaavalle toimivaltaisille viran-
omaisille tämän luvun 1 a §:n 2 momentissa
tarkoitettu kaupankäynnin keskeyttämispää-
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tös ja tämän luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu markkinaoikeuden päätös kieltää kau-
pankäynti arvopaperilla.

8 luku

Rangaistussäännökset

2 §
Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-

muudesta järjestää julkista kaupankäyntiä ar-
vopapereilla vastoin 3 luvun 1 tai 12 §:ää
taikka monenkeskistä kaupankäyntiä vastoin
3 a luvun 1 §:ää, on tuomittava, jollei teko
ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä
ankarampaa rangaistusta, luvattomasta kau-
pankäyntimenettelyn järjestämisestä arvopa-
pereille sakkoon tai vankeuteen enintään yh-
deksi vuodeksi.

3 §
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-

koo 3 luvun 36 §:n tai 3 a luvun 10 §:n
säännöksiä, on tuomittava, jollei teko ole vä-
häinen tai siitä muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta, arvopaperimarkkinarik-
komuksesta sakkoon.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 §
Tämän lain 1 luvun 4 a §:ää, 2 luvun

1 §:ää, 4 luvun 1—7, 9 ja 12—18 §:ää, 5
luvun 1, 2 ja 12—15 §:ää, 7 luvun 2 §:ää ja 8
luvun 1 §:ää sovelletaan myös kaupankäyn-
nistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä an-
netun lain mukaiseen vakioituun optioon ja
termiiniin.

Tämän lain 5 luvun 3—5, 5 a ja 6 §:ää,
7 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia sekä 8—11 §:ää
sovelletaan myös kaupankäynnistä vakioi-
duilla optioilla ja termiineillä annetun lain
mukaiseen vakioituun optioon ja termiiniin,
jonka kohde-etuus on julkisen kaupankäyn-
nin kohteena oleva osake tai osakkeeseen
osakeyhtiölain mukaan oikeuttava arvopa-
peri. Tämän lain 5 luvun 8—11 §:ää sovelle-
taan myös kaupankäynnistä vakioiduilla opti-
oilla ja termiineillä annetun lain mukaiseen
vakioituun optioon ja termiiniin, jonka
kohde-etuus on raaka-aine tai hyödyke. Tä-

män lain 5 luvun 5 §:ää sovelletaan myös
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja ter-
miineillä annetun lain 1 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tettuun optioyhteisöön tämän lain 5 luvun 5
§:n 1 momentin 1—3 kohdassa mainitussa
suhteessa olevaan henkilöön sekä hänen
kanssaan 5 luvun 5 §:n 1 momentin 5 koh-
dassa tarkoitetussa suhteessa olevaan yhtei-
söön tai säätiöön.

Rahoitustarkastuksesta annetun lain
24 b §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 26 a §:ää
sovelletaan myös kaupankäynnistä vakioi-
duilla optioilla ja termiineillä annetun lain
mukaiseen vakioituun optioon ja termiiniin.

1 a §
Tämän lain 1 luvun 4 a §:ää, 2 luvun

1 §:ää, 4 luvun 1—7, 9 ja 12—17 §:ää sekä
7 luvun 2 §:ää sovelletaan myös johdannais-
sopimukseen, joka on kaupankäynnin koh-
teena muulla säännellyllä ja viranomaisen
valvonnassa olevalla markkinalla kuin kau-
pankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termii-
neillä annetussa laissa tarkoitetussa optioyh-
teisössä (vakioituun optioon tai termiiniin
rinnastettava johdannaissopimus). Tämän
lain 4 luvun 18 §:ää sovelletaan myös vakioi-
tuun optioon ja termiiniin rinnastettavaan
johdannaissopimukseen, jos markkina sijait-
see Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa. Tämän lain 5 luvun 1, 2 ja 12—15
§:ää sovelletaan myös vakioituun optioon tai
termiiniin rinnastettavaan johdannaissopi-
mukseen, jonka kohde-etuutena on julkisen
kaupankäynnin kohteena oleva arvopaperi
taikka raaka-aine tai muu hyödyke.

Tämän lain 5 luvun 3—5, 5 a ja 6 §:ää ja
7 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia sekä 8—11 §:ää
sovelletaan myös vakioituun optioon tai ter-
miiniin rinnastettavaan johdannaissopimuk-
seen, jonka kohde-etuus on julkisen kaupan-
käynnin kohteena oleva osake tai osakkee-
seen osakeyhtiölain mukaan oikeuttava arvo-
paperi.

Rahoitustarkastuksesta annetun lain
24 b §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 26 a §:ää
sovelletaan myös vakioituun optioon tai ter-
miiniin rinnastettavaan johdannaissopimuk-
seen.

1 b §
Tämän lain 1 luvun 4 a §:ää, 2 luvun
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1 §:ää, 4 luvun 1—7, 9, 12—17 §:ää ja
18 §:n 6 momenttia sekä 7 luvun 2 §:ää so-
velletaan myös johdannaissopimukseen, joka
ei ole kaupankäynnin kohteena kaupankäyn-
nistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä an-
netun lain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa optio-
yhteisössä tai edellä tämän luvun 1 a §:ssä
tarkoitetulla muulla säännellyllä ja viran-
omaisen valvonnassa olevalla markkinalla.
Tällaiseen johdannaissopimukseen sovelle-
taan myös tämän lain 5 luvun 1, 2 ja
12—15 §:ää, jos sen kohde-etuutena on julki-
sen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talous-
alueella vastaavan kaupankäynnin kohteena
oleva arvopaperi taikka raaka-aine tai muu
hyödyke.

Tämän lain 5 luvun 3—5, 5a ja 6 §:ää ja
7 §:n 1, 2, 4 ja 5 momenttia sekä 8—11 §:ää
sovelletaan myös tässä pykälässä tarkoitet-
tuun johdannaissopimukseen, jonka kohde-
etuus on julkisen kaupankäynnin kohteena
oleva osake tai osakkeeseen osakeyhtiölain
mukaan oikeuttava arvopaperi.

Rahoitustarkastuksesta annetun lain
24 b §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 26 a §:ää
sovelletaan myös tässä pykälässä tarkoitet-
tuun johdannaissopimukseen.

1 c §
Tämän lain 3 a luvun 1—10 §:ää sovelle-

taan soveltuvin osin monenkeskisen kaupan-
käynnin järjestämiseen tämän luvun 1 b §:ssä
tarkoitetuilla johdannaissopimuksilla.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Arvopaperinvälittäjän on luokiteltava asi-
akkaat, joita sillä on tämän lain voimaan
tullessa tämän lain mukaan ja ilmoitettava
jokaiselle asiakkaalle viipymättä tämän luo-
kittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi,
ammattimaiseksi asiakkaaksi tai hyväksyttä-
väksi vastapuoleksi. Arvopaperivälittäjän on
ilmoitettava 1 luvun 4 a §:n 2 momentissa
tarkoitetulla pysyvällä tavalla asiakkaalle
myös tämän oikeudesta pyytää asiakasluokit-
telun muuttamista sekä esitettävä selvitys
siitä, mikä vaikutus luokittelun muuttamisella
on asiakkaan asemaan. Arvopaperinvälittäjä

voi kuitenkin säilyttää 1 luvun 4 §:n 4 mo-
menttiin perustuvan ennen lain voimaantuloa
tehdyn ammattimaisen asiakkaan luokittelun
entisellään, jos arvopaperinvälittäjä on luoki-
tellut asiakkaan siten, että se on arvioinut
tämän asiantuntemusta, sijoituskokemusta ja
-tietämystä ja vakuuttunut siitä, että asiakas
kykenee tekemään omat sijoituspäätöksensä
ja ymmärtämään niihin liittyvät riskit.

Arvopaperipörssin ja selvitysyhteisön on
täydennettävä sääntönsä tämän lain vaatimus-
ten mukaisiksi. Sääntöjen täydentämistä kos-
keva hakemus on tehtävä neljän kuukauden
kuluessa lain voimaantulosta.

Arvopaperipörssin, joka järjestää tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleen 3 lu-
vun 12 §:n mukaista muuta julkista kaupan-
käyntiä, on saatettava kaupankäyntimenette-
lyn säännöt 3 luvun 14 §:n mukaisiksi neljän
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta tai
lopetettava kaupankäyntimenettelyn järjestä-
minen.

Arvopaperinvälittäjän, joka järjestää tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleen 3 lu-
vun 12 §:n mukaista muuta julkista kaupan-
käyntiä, on lopetettava kaupankäyntimenette-
lyjen järjestäminen kuuden kuukauden kulu-
essa lain voimaantulosta.

Arvopaperipörssin, joka harjoittaa tämän
lain voimaan tullessa voimassa olleen 3 lu-
vun 16 §:n mukaista kaupankäynnin ammat-
timaista järjestämistä, on saatettava säännöt 3
luvun 14 §:n, 3 a luvun 2 tai 11 §:n mukai-
siksi taikka lopetettava kaupankäynnin järjes-
täminen kuuden kuukauden kuluessa lain
voimaantulosta.

Arvopaperinvälittäjän, joka harjoittaa tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleen 3
luvun 16 §:n mukaista kaupankäynnin am-
mattimaista järjestämistä, on haettava toimin-
nalle sijoituspalveluyrityksen toimilupa siten
kuin siitä säädetään sijoituspalveluyrityksistä
annetussa laissa ja saatettava säännöt 3 a
luvun 2 tai 11 §:n mukaisiksi taikka lopetet-
tava kaupankäynnin järjestäminen kuuden
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Muussa kuin Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen kau-
pankäynnin järjestäjän, joka tämän lain voi-
maan tullessa järjestää 3 luvun 35 §:n 2 ja 3
momentissa tarkoitettua kaupankäyntiä, on
haettava toimintaa varten tässä laissa edelly-

4072 N:o 923



tetty lupa valtiovarainministeriöltä kolmen
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Arvopaperinvälittäjän, joka tämän lain voi-
maan tullessa toimii 4 luvun 10 §:ssä tarkoi-
tettuna kauppojen sisäisenä toteuttajana, on
ilmoitettava kirjallisesti Rahoitustarkastuk-
selle toiminnan jatkamisesta kuukauden kulu-
essa lain voimaantulosta.

Arvopaperinvälittäjän ei tarvitse noudattaa
asiakkaaseen, joka sillä on tämän lain voi-
maan tullessa, 4 luvun 3 §:n 2 momenttia
siltä osin kuin asiakkaalle tarjotut sijoituspal-
velut sekä arvopaperit ja johdannaissopimuk-

set, joihin asiakas on sijoittanut, pysyvät en-
nallaan lain voimaantulon jälkeen.

Arvopaperipörssin on Rahoitustarkastuk-
sen pyynnöstä toimitettava Rahoitustarkas-
tukselle 1 päivään maaliskuuta 2009 saakka
komission asetuksen 33 artiklan mukaiset las-
kelmat kaupankäynnistä osakkeilla, jotka ar-
vopaperipörssi on ottanut julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi.

Tämän lain 5 luvun 7 §:n 2 momentissa
tarkoitetun sisäpiirirekisterin tiedot on saatet-
tava lain mukaiseksi kuuden kuukauden ku-
luessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 924

kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 26 päivänä elokuuta 1988

annetun lain (772/1988) 1 luvun 4 §:n 2 ja 3 momentti, 2 luvun 7, 11 ja 12 §, 4 luvun 2 § ja 5
luvun 8 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 §:n 2 momentti laissa 582/1996, 2 luvun 7 § osaksi
laissa 969/1999, 2 luvun 11 § laissa 1518/1999, 2 luvun 12 § osaksi laissa 599/1997 ja 5 luvun
8 a § laissa 995/1998,

muutetaan 1 luvun 3 §:n 3 momentti, 2 luvun 1 §, 1 a §:n 5 momentti, 2 §:n 1 ja 2 momentti,
3 a §:n 1 ja 2 momentti, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 4 kohta, 9, 10 ja 13 §,
3 luvun 5 §:n 1 momentti, 6 ja 10 §, 4 luvun 1 § ja 5 luvun 8 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 luvun 1 § ja 4 §:n 2 momentti mainitussa laissa 599/1997, 2
luvun 1 a §:n 5 momentti, 2 §:n 1 ja 2 momentti sekä 3 a §:n 1 ja 2 momentti mainitussa laissa
969/1999, 2 luvun 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti, 8 §:n 4 kohta ja 10 §, 2 luvun 13 §
laissa 741/1993, 3 luvun 5 §:n 1 momentti sekä 5 luvun 8 §:n 2 momentti laissa 1518/2001, 3
luvun 6 § mainitussa laissa 582/1996, 4 luvun 1 § mainituissa laeissa 582/1996 ja 1518/2001,
sekä

lisätään 1 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1518/2001, uusi 4 ja
5 momentti, 3 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti,
jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, 3 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
mainituissa laeissa 582/1996 ja 1518/2001, uusi 5 ja 6 momentti ja 5 lukuun uusi 7 a—7 c §,
seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

3 §

Optioyhteisö

— — — — — — — — — — — — —
Optiopörssitoimintaa harjoittavan optioyh-

teisön on selvitettävä optiokaupat itse. Se voi
myös antaa tehtävän toiselle optioyhteisölle
tai siihen rinnastettavalle viranomaisvalvon-

nassa olevalle ulkomaiselle optioyhteisölle,
jos yhteisön sääntöjen optioita ja termiinejä
koskevat määräykset sitovat myös selvitys-
tehtävää hoitavaa yhteisöä.

Optioyhteisön on ilmoitettava muutoksista
3 momentin mukaisissa selvitysjärjestelyissä
etukäteen Rahoitustarkastukselle ja Suomen
Pankille. Ilmoitukseen on liitettävä riittävät
tiedot muutoksista sen arvioimiseksi, aiheu-
tuuko niistä vaaraa optiopörssitoiminnan luo-
tettavuudelle.

Rahoitustarkastus voi kieltää optioyhteisöä

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241, 2.9.2006, s. 26
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käyttämästä optiokauppojen selvitykseen
muuta kuin suomalaista optioyhteisöä, jos ul-
komaisen yhteisön käyttäminen todennäköi-
sesti vaarantaa optiopörssitoiminnan luotetta-
vuuden.

2 luku

Optioyhteisö ja markkinaosapuolet

1 §

Luvanvaraisuus

Optioyhteisön toimintaa ei saa harjoittaa
ilman valtiovarainministeriön lupaa.

1 a §

Toimiluvan hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-

tään niistä tarkemmista tiedoista, jotka hake-
muksessa on esitettävä, ja niiden esittämista-
vasta.

2 §

Toimiluvan myöntäminen

Lupa optioyhteisön toiminnan harjoittami-
seen on myönnettävä suomalaiselle osakeyh-
tiölle, jolla on pääkonttori Suomessa, luotet-
tava hallinto ja riittävät taloudelliset toiminta-
edellytykset ja jonka toiminnan järjestäminen
sekä toiminnassa noudatettavat säännöt tar-
joavat riittävän suojan sijoittajille. Valtiova-
rainministeriöllä on oikeus toimiluvan haki-
jaa kuultuaan asettaa lupaa myöntäessään op-
tioyhteisön toimintaa koskevia rajoituksia ja
ehtoja.

Optioyhteisön osakepääoman on oltava vä-
hintään 730 000 euroa. Osakepääoman on ol-
tava kokonaan maksettu toimilupaa myönnet-
täessä. Toimilupa optiokauppojen selvitystoi-
mintaa varten voidaan myöntää hakijalle,
jonka täysin maksettu osakepääoma on vä-
hintään kaksi miljoonaa euroa.
— — — — — — — — — — — — —

3 a §

Ääni- ja vaikutusvallasta ilmoittaminen

Jos jonkun tarkoituksena on hankkia yksin
tai yhdessä arvopaperimarkkinalain 2 luvun
9 §:ssä tarkoitetun osakkeenomistajan tai
osakkeenomistajaan rinnastettavan henkilön
kanssa optioyhteisöstä osuus, joka olisi vä-
hintään yksi kymmenesosa optioyhteisön
osakepääomasta tai äänimäärästä, hankin-
nasta on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen
Rahoitustarkastukselle.

Jos 1 momentissa tarkoitettua osuutta aio-
taan lisätä siten, että se saavuttaisi tai ylittäisi
yhden viidesosan, yhden kolmasosan tai puo-
let optioyhteisön osakepääomasta tai ääni-
määrästä, myös tästä hankinnasta on etukä-
teen ilmoitettava Rahoitustarkastukselle.
Vastaavaa ilmoitusvelvollisuutta on noudatet-
tava silloin, kun 1 momentissa tarkoitettu
osuus vähenisi alle tässä tai 1 momentissa
säädettyjen rajojen.
— — — — — — — — — — — — —

4 §

Optioyhteisön toiminta

Optioyhteisö saa optioyhteisön toiminnan
lisäksi tarjota johdannais-, rahoitus- ja arvo-
paperimarkkinoiden kehittämiseen liittyviä
tieto-, tiedotus- ja tietojenkäsittelypalveluja
sekä harjoittaa arvopaperimarkkinalain 4 lu-
vun 5 a §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitettujen
arvopaperien lainaus- ja takaisinostosopimus-
ten selvitystoimintaa, jos Rahoitustarkastus
on hyväksynyt sopimusten ehdot tai jos ehdot
on hyväksytty osana optioyhteisön sääntöjä
tai ne on otettu sääntöjen liitteeksi. Optioyh-
teisö saa tarjota myös arvopaperimarkkina-
laissa tarkoitettuun selvitystoimintaan liitty-
viä palveluja siinä laajuudessa kuin se on
tarpeen johdannaissopimusten toteuttami-
seksi. Optioyhteisö saa toimia selvitysosa-
puolena ja harjoittaa selvitysyhteisön toimin-
taa siten kuin siitä säädetään arvopaperimark-
kinalain 4 a luvussa. Optioyhteisö saa toimia
tilinhoitajayhteisönä tai tilinhoitajayhteisön
asiamiehenä sen mukaan kuin siitä säädetään
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa
(826/1991). Optioyhteisön oikeudesta harjoit-
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taa arvopaperipörssitoimintaa ja järjestää mo-
nenkeskistä kaupankäyntiä säädetään arvopa-
perimarkkinalaissa.

Optioyhteisö ei saa omistaa osakkeita tai
osuuksia yhteisössä, joka toimii välittäjänä
tai muutoin optioyhteisössä, eikä optioyhtei-
sössä kaupattavan option tai termiinin kohde-
etuuksia. Rahoitustarkastuksen luvalla optio-
yhteisö voi kuitenkin sijoittaa varojaan
kohde-etuutena olevaan joukkovelkakirjalai-
naan, arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:ssä
tarkoitettuun velallisen sitoumukseen tai
muuhun sellaiseen korkoa tuottavaan pää-
omasitoumukseen.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Optioyhteisön säännöt

Optioyhteisön on laadittava ja pidettävä
yleisön saatavilla säännöt, jotka sisältävät
tätä lakia täydentävät määräykset optiopörssi-
toiminnasta, optiokauppojen selvityksestä ja
siitä, miten ja millaisia seuraamuksia välittä-
jille ja muille optioyhteisössä toimiville op-
tioyhteisön sääntöjen rikkomisesta voidaan
määrätä.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Optioyhteisön tehtävät

Optioyhteisön on sen lisäksi, mitä sen teh-
tävistä on muutoin säädetty ja määrätty:
— — — — — — — — — — — — —

4) ilmoitettava Rahoitustarkastukselle pää-
töksensä option ja termiinin kurssin ottami-
sesta vahvistettavaksi ja sillä käytävän kau-
pan aloittamisesta ja lopettamisesta sekä vä-
littäjän ja muun optioyhteisössä toimivan oi-
keuksien myöntämisestä ja peruuttamisesta.

9 §

Optiopörssitoimintaa koskevat säännökset

Optiopörssitoimintaa harjoittavaan optio-
yhteisöön sovelletaan tämän lain säännösten
lisäksi:

1) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 8 §:n
säännöksiä arvopaperipörssin sidonnaisuu-
desta;

2) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 16 §:n
säännöksiä arvopaperipörssin johtamisesta;

3) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 17 §:n
säännöksiä arvopaperipörssin toiminnan jär-
jestämisestä;

4) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 18 §:n
säännöksiä henkilökohtaisista liiketoimista;

5) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 24 §:n
säännöksiä arvopaperipörssin toiminnan ul-
koistamisesta.

10 §

Välittäjä ja muu optioyhteisössä toimiva

Optioyhteisön on myönnettävä välittäjän
oikeudet suomalaiselle arvopaperinvälittä-
jälle ja Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa vastaavan toimiluvan saaneelle ar-
vopaperinvälittäjälle, joka täyttää laissa ja
optioyhteisön säännöissä asetetut vaatimuk-
set.

Muulle henkilölle, jolla on kotipaikka Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa,
voidaan myöntää muun optioyhteisössä toi-
mivan oikeudet, jos henkilö täyttää optioyh-
teisön säännöissä asetetut vaatimukset ja hen-
kilön luotettavuudesta, hyvämaineisuudesta,
kokemuksesta ja muusta sopivuudesta saadun
selvityksen perusteella tai muutoin on toden-
näköistä, ettei henkilön osallistuminen kau-
pankäyntiin vaaranna kaupankäynnin luotet-
tavuutta. Henkilöllä on lisäksi oltava riittävät
taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa
arvopaperikaupoista johtuvat velvoitteet.

Optioyhteisö saa valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin myöntää myös muulle
kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetulle ulkomai-
selle arvopaperinvälittäjälle tai henkilölle vä-
littäjän tai muun optioyhteisössä toimivan oi-
keudet, jos hakija täyttää laissa ja optioyhtei-
sön säännöissä asetetut vaatimukset.

Optioyhteisön on peruutettava määräajaksi
tai kokonaan välittäjän ja muun optioyhtei-
sössä toimivan oikeudet, jos Rahoitustarkas-
tus optioyhteisöä kuultuaan sitä painavasta
syystä vaatii. Rahoitustarkastuksen on välit-
tömästi ilmoitettava vaatimuksestaan ja sen
perusteista optioyhteisölle sekä sille, jota
vaatimus koskee.
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Optioyhteisön on ilmoitettava Rahoitustar-
kastukselle välittäjän ja muun optioyhteisössä
toimivan oikeuksien myöntämisestä ja pe-
ruuttamisesta.

13 §

Ulkomainen optioyhteisö

Optioyhteisö saa valtiovarainministeriön
määräämin ehdoin myöntää ulkomaiselle op-
tioyhteisölle oikeuden käydä kauppaa vakioi-
duilla optioilla ja termiineillä ja jättää niitä
selvitettäviksi.

3 luku

Optioyhteisön toiminta

2 §

Kohde-etuudet ja tunnusluvut

— — — — — — — — — — — — —
Optioiden ja termiinien ottamisesta kurssin

vahvistuksen ja kaupankäynnin kohteeksi on
lisäksi voimassa, mitä siitä säädetään Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kir-
jaamista koskevien sijoituspalveluyritysten
velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen,
markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälinei-
den kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä
direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta
annetussa komission asetuksessa (EY) N:o
1287/2006.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Kaupankäynnin keskeyttäminen

— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi määrätä optioyhtei-

sön keskeyttämään option tai termiinin kurs-
sin vahvistamisen ja sillä käytävän kaupan
enintään 10 perättäiseksi pankkipäiväksi ker-
rallaan. Keskeytys voidaan määrätä, jos Ra-
hoitustarkastuksella on perusteltu syy epäillä,
että kaupankäynnissä toimitaan vastoin lakia
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai mää-
räyksiä taikka optioyhteisön sääntöjä.

Rahoitustarkastuksen on julkistettava ja

toimitettava tiedoksi muille Euroopan talous-
alueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltai-
sille viranomaisille 5 momentissa tarkoitettu
kaupankäynnin keskeyttämispäätös.

5 §

Optiokauppojen selvitys

Optioyhteisö saa hyväksyä selvitykseen
option ja termiinin, jonka välittäjä, ulkomai-
nen optioyhteisö tai muu optioyhteisössä toi-
miva on antanut selvitettäväksi ja joka perus-
tuu optioyhteisössä tai toisessa sellaisessa op-
tioyhteisössä, jonka optiokaupat yhteisö sel-
vittää, tehtyyn tai sille ilmoitettuun optio-
kauppaan.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Vakuudet

Optioyhteisön säännöissä on määrättävä
välittäjältä, välittäjän edustamalta asiak-
kaalta, muulta optioyhteisössä toimivalta ja
ulkomaiselta optioyhteisöltä vaadittavista va-
kuuksista ja niiden antamisessa noudatetta-
vasta menettelystä.

Vaadittavan vakuuden arvo on laskettava
päivittäin välittäjän, välittäjän edustaman asi-
akkaan, muun optioyhteisössä toimivan ja ul-
komaisen optioyhteisön kattamattoman tili-
aseman mukaan siten, että vakuudella voi-
daan seuraavan kaupantekopäivän aikana sul-
kea asianomainen johdannaistili kaikissa to-
dennäköisissä kohde-etuuden hintakehitys-
vaihtoehdoissa.

10 §

Lisävakuudet

Rahoitustarkastus voi optioyhteisön sään-
töjen estämättä erityisestä syystä antaa vaa-
dittavia vakuuksia tai tiliaseman rajoittamista
koskevan määräyksen, jota on noudatettava
välittömästi, kunnes Rahoitustarkastus ku-
moaa sen.
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4 luku

Johdannaismarkkinoiden valvonta

1 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten sekä optioyhteisön
sääntöjen noudattamista valvoo Rahoitustar-
kastus.

Rahoitustarkastuksen on ennen ryhtymistä
sähköön tai maakaasuun perustuvien optioi-
den ja termiinien kaupankäyntiä koskeviin
toimenpiteisiin tai tällaisen päätöksen tekoa
kuultava Energiamarkkinavirastoa, jos pää-
töksellä olisi ilmeisesti olennaista vaikutusta
sähkö- tai maakaasumarkkinoiden toimin-
taan, toimitusvarmuuteen tai sähkömarkkina-
lain (386/1995) tai maakaasumarkkinalain
(508/2000) nojalla järjestelmävastuuseen
määrätyn yhteisön toimintaan, jollei asian
kiireellisyydestä muuta johdu.

5 luku

Erinäiset säännökset

7 a §

Optioyhteisön toiminta toisessa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa

Optioyhteisön, joka aikoo tarjota toiseen
Euroopan talousalueeseen kuuluvaan val-
tioon sijoittautuneelle arvopaperinvälittäjälle
tai muulle henkilölle suoran mahdollisuuden
käydä kauppaa optioyhteisössä, on ilmoitet-
tava tästä hyvissä ajoin etukäteen valtiova-
rainministeriölle. Ilmoituksesta on käytävä
ilmi tarkemmat tiedot siitä, missä ja miten
mahdollisuutta käydä kauppaa aiotaan tarjota.

Valtiovarainministeriön on kuukauden ku-
luessa ilmoituksen vastaanottamisesta toimi-
tettava saamansa tiedot sen Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion toimivaltaiselle
viranomaiselle, johon sijoittuneille arvopape-
rinvälittäjille tai muille henkilöille optioyh-
teisö aikoo tarjota mahdollisuutta käydä
kauppaa.

Rahoitustarkastuksen on Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion Rahoitustarkas-

tusta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen
pyynnöstä ilmoitettava viranomaiselle, ke-
nelle kyseiseen valtioon sijoittautuneelle ar-
vopaperinvälittäjälle tai muulle henkilölle op-
tioyhteisössä on myönnetty välittäjän tai
muun optioyhteisössä toimivan oikeudet.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös optioyhteisön järjestämään mo-
nenkeskiseen kaupankäyntiin.

7 b §

Ulkomaisen optioyhteisön toiminta Suomessa

Ennen kuin toisessa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut
optioyhteisöä vastaava säännelty markkina
voi tarjota Suomeen sijoittautuneelle arvopa-
perinvälittäjälle tai muulle henkilölle suoran
mahdollisuuden käydä kauppaa säännellyllä
markkinalla, sille toimiluvan myöntäneen
valtion toimivaltaisen viranomaisen on teh-
tävä tästä ilmoitus valtiovarainministeriölle.

Muussa kuin Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut optio-
yhteisöä vastaavan kaupankäynnin järjestäjä
saa valtiovarainministeriön luvalla tarjota
Suomeen sijoittautuneille arvopaperinvälittä-
jille ja muille henkilöille suoran mahdollisuu-
den osallistua kaupankäyntiin.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös säännellyn markkinan tai muun
kaupankäynninjärjestäjän järjestämään mo-
nenkeskistä kaupankäyntiä vastaavaan kau-
pankäyntiin.

7 c §

Ilmoitukset muille jäsenvaltioille ja komissi-
olle

Valtiovarainministeriön on ylläpidettävä
rahoitusvälineiden markkinoista annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/39/EY mukaisesti luetteloa optioyhtei-
söistä, joille on tämän lain mukaisesti vahvis-
tettu säännöt. Valtiovarainministeriön on an-
nettava tämä luettelo tiedoksi muille Euroo-
pan unionin jäsenvaltioille ja Euroopan yhtei-
söjen komissiolle, jos sääntöjä vahvistetta-
essa on voitu varmistua siitä, että optioyh-
teisö täyttää ilmoituksen tekemiselle asetetut
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vaatimukset. Samalla tavalla on ilmoitettava
luetteloon tehdyistä muutoksista.

8 §

Muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Muutoksenhakemisesta Rahoitustarkastuk-

sen tämän lain nojalla antamaan päätökseen
sovelletaan, mitä säädetään Rahoitustarkas-
tuksesta annetussa laissa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Muussa kuin Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen op-
tioyhteisöä vastaavan kaupankäynnin järjes-
täjän, joka tämän lain voimaan tullessa järjes-
tää lain 5 luvun 7 b §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettua kaupankäyntiä, on haettava toi-
mintaa varten tämän lain edellyttämä lupa
valtiovarainministeriöltä kolmen kuukauden
kuluessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 925

rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun rahoitusvakuuslain (11/2004) 3 §:n 2

momentin 3 ja 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 3 kohta laissa 140/2007, seuraavasti:

3 §

Määritelmiä

— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitetaan laitoksella:

— — — — — — — — — — — — —
3) luottolaitostoiminnasta annetun lain

(121/2007) 8 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta
ja 13 §:ssä tarkoitettua rahoituslaitosta, sijoi-
tuspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007)
3 §:ssä tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, si-
joitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 3 kohdassa
tarkoitettua rahastoyhtiötä ja 5 kohdassa tar-
koitettua säilytysyhteisöä, vakuutusyhtiölain
(1062/1979) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua va-
kuutusyhtiötä, työeläkevakuutusyhtiöistä an-

netun lain (354/1997) 1 §:ssä tarkoitettua työ-
eläkevakuutusyhtiötä ja vakuutusyhdistyslain
(1250/1987) 1 luvun 1 §:n 2 momentissa
tarkoitettua vakuutusyhdistystä;

4) arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n
2 momentin 2 kohdassa tarkoitettua selvitys-
yhteisöä ja selvitysosapuolta sekä kaupan-
käynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetun lain (772/1988) 1 luvun 3 §:ssä tar-
koitettua optioyhteisöä ja 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettua välittäjää ja 2 luvun 10 §:n 2
momentissa tarkoitettua muuta optioyhtei-
sössä toimivaa; sekä
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
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L a k i

N:o 926

arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (826/1991)

7 §:n 2 ja 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 795/2000, seuraavasti:

7 §

Tilinhoitajayhteisön oikeuksien myöntäminen

— — — — — — — — — — — — —
Arvopaperikeskuksen on lisäksi myönnet-

tävä tilinhoitajayhteisön oikeudet arvopape-
rinvälittäjältä Suomessa edellytettyä toimilu-
paa vastaavan toimiluvan viranomaiselta Eu-
roopan talousalueelta saaneelle ulkomaiselle
arvopaperinvälittäjälle, joka täyttää 1 mo-
mentissa asetetut vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 3 ja 4 momentissa tarkoitettua val-

tiovarainministeriön päätöstä annettaessa on
otettava soveltuvin osin huomioon, mitä si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain
(922/2007) 19 §:n 2 ja 3 momentissa sääde-
tään henkilön luotettavuudesta.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Arvopaperikeskuksen on täydennettävä
sääntönsä tämän lain vaatimusten mukaisiksi.
Sääntöjen täydentämistä koskeva hakemus on
tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tämän
lain voimaantulosta.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241, 2.9.2006, s. 26
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L a k i

N:o 927

eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain
1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista 26 päi-

vänä marraskuuta 1999 annetun lain (1084/1999) 1 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee selvitysjärjestelmässä to-
teutettavaa maksujen nettouttamista ja muuta
selvittämistä sekä sellaisten toimitusvelvoit-
teiden nettouttamista ja muuta selvittämistä,
jotka liittyvät:

1) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
(922/2007) 4 §:ssä tarkoitettujen rahoitusväli-
neiden sekä muiden niihin rinnastettavien ar-
vopaperien ja johdannaissopimusten kaup-
paan; tai
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241, 2.9.2006, s. 26
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L a k i

N:o 928

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 99 §:n 1

momentin 3 kohta ja 2 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 298/2005,
muutetaan 1 §:n 2 ja 3 momentti, 2 §:n 12 kohta, 5 §:n 2 momentti, 5 e §, 6 §:n 5 momentti,

9 d §, 11 §:n 1 momentti, 16, 26 a ja 29 c §, 30 a §:n 2 ja 3 momentti, 69 §:n 1 momentin 1
kohta, 72 §:n 1 momentti, 80 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta, 99 §:n 1 momentin
1, 4 ja 5 kohta, 2 momentin johdantokappale, 1 ja 3 kohta ja 3 momentti sekä 144 §:n 4
momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti osaksi laissa 224/2004, 1 §:n 3 momentti, 2 §:n
12 kohta, 5 §:n 2 momentti, 5 e, 9 d, 16 ja 26 a §, 30 a §:n 2 ja 3 momentti, 69 §:n 1 momentin
1 kohta, 72 §:n 1 momentti, 80 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1 kohta sekä 144 §:n 4
momentti viimeksi mainitussa laissa, 6 §:n 5 momentti laissa 134/2007, 29 c § laissa 755/2004
ja 99 §:n 1 momentin 1, 4 ja 5 kohta, 2 momentin johdantokappale, 1 ja 3 kohta ja 3 momentti
mainitussa laissa 298/2005, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 224/2004, uusi 5 momentti sekä
lakiin uusi 4 b, 5 f ja 9 e § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Tätä lakia ei sovelleta yhteissijoitusyrityk-
sen osuuksien markkinoimiseen, jos yhteissi-
joitusyrityksen osuuksia markkinoidaan aino-

astaan ammattimaisille sijoittajille. Ammatti-
maisena sijoittajana on pidettävä:

1) arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1
luvun 4 §:n 4 momentin 1—4 kohdassa tar-
koitettua yhteisöä;

2) arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 4
momentin 5 kohdassa tarkoitettua yhteisösi-
joittajaa; sekä

3) muuta sijoittajaa, joka on kirjallisesti

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007
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ilmoittanut yhteissijoitusyritykselle tai sen
asiamiehelle olevansa ammattitaitonsa ja si-
joituskokemuksensa perusteella ammattimai-
nen sijoittaja.

Rahastoyhtiöihin sovelletaan sijoituspalve-
luyrityksistä annettua lakia (922/2007) siten
kuin siitä tässä laissa säädetään.

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
12) rahoitusvälineellä sijoituspalveluyri-

tyksistä annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja ra-
hoitusvälineitä, rahamarkkinavälineitä ja tal-
letuksia luottolaitoksissa;
— — — — — — — — — — — — —

4 b §
Ulkoistamisella tarkoitetaan rahastoyhtiön

toimintaan liittyvää järjestelyä, jonka perus-
teella muu palvelun tarjoaja tuottaa rahasto-
yhtiölle toiminnon tai palvelun, jonka rahas-
toyhtiö olisi muuten itse suorittanut.

5 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiö saa lisäksi tarjota:
1) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

5 §:n 4 kohdassa tarkoitettua omaisuudenhoi-
toa;

2) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
5 §:n 5 kohdassa tarkoitettua sijoitusneuvon-
taa;

3) sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritys-
ten osuuksien säilytys- ja hoitopalveluja siten
kuin siitä säädetään sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa.
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiöön, joka tarjoaa 2 momentissa
tarkoitettuja palveluja, sovelletaan, mitä sijoi-
tuspalveluyrityksistä annetun lain 29—31 ja
33—38 §:ssä sekä 71 §:n 2 momentissa sekä
mitä arvopaperimarkkinalaissa arvopaperin-
välittäjän velvollisuuksista säädetään.

5 e §
Rahastoyhtiön hallituksen, toimitusjohta-

jan ja muun ylimmän johdon tulee johtaa
rahastoyhtiötä ammattitaitoisesti sekä tervei-
den ja varovaisten liiketapaperiaatteiden mu-
kaisesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten,
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen

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

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden arviota edel-
täneen vuoden aikana tuomittu vankeusran-
gaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen
vuoden aikana sakkorangaistukseen rikok-
sesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen
olevan ilmeisen sopimaton rahastoyhtiön hal-
lituksen jäseneksi tai varajäseneksi, toimitus-
johtajaksi tai toimitusjohtajan sijaiseksi
taikka muuhun ylimpään johtoon. Henkilöä
ei pidetä luotettavana myöskään, jos hän on
muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoitta-
nut olevansa ilmeisen sopimaton edellä tar-
koitettuun tehtävään.

Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi,
enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toimi-
masta rahastoyhtiön hallituksen jäsenenä tai
varajäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitus-
johtajan sijaisena taikka muuna ylimpään
johtoon kuuluvana, jos:

1) hän on tehtävänsä hoidossa osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja jos on ilmeistä, että se voi vaka-
vasti vahingoittaa rahastoyhtiön tai sen hal-
linnoiman sijoitusrahaston vakaata toimintaa,
rahasto-osuudenomistajien tai sijoittajien ase-
maa tai velkojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
edellytyksiä.

Rahastoyhtiön on ilmoitettava 1 momen-
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tissa tarkoitettujen hallintohenkilöidensä
muutoksista viipymättä Rahoitustarkastuk-
selle.

5 f §
Edellä 5 b §:ssä tarkoitetun toimiluvan saa-

misen edellytyksenä on, että saadun selvityk-
sen perusteella rahastoyhtiön perustaja ja
osakkeenomistaja, joka omistaa vähintään
yhden kymmenesosan rahastoyhtiön osak-
keista, on luotettava.

Henkilöä ei pidetä luotettavana, jos hänet
on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden ar-
viota edeltäneen vuoden aikana tuomittu van-
keusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltä-
neen vuoden aikana sakkorangaistukseen ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hä-
nen olevan ilmeisen sopimaton perustamaan
tai omistamaan rahastoyhtiötä, taikka jos hän
on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton pe-
rustamaan tai omistamaan rahastoyhtiötä.

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua toimintaa, on aina 1—4
momentissa säädetystä riippumatta täytettävä
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 46 §:n
1 momentissa säädetyt vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —

9 d §
Säilytysyhteisön hallituksen ja toimitus-

johtajan tulee johtaa säilytysyhteisöä ammat-
titaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten lii-
ketapaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen
jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja
toimitusjohtajan sijaisen sekä muuhun ylim-
pään johtoon kuuluvan on oltava luotettavia
henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joi-
den toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä, toimi-
tusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella
sekä muulla ylimpään johtoon kuuluvalla on
lisäksi oltava sellainen yleinen säilytysyhtei-
sötoiminnan tuntemus kuin säilytysyhteisön
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on
tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden arviota edel-

täneen vuoden aikana tuomittu vankeusran-
gaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen
vuoden aikana sakkorangaistukseen rikok-
sesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen
olevan ilmeisen sopimaton säilytysyhteisön
hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi, toimi-
tusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijaiseksi
taikka muuhun ylimpään johtoon. Henkilöä
ei myöskään pidetä luotettavana, jos hän on
muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoitta-
nut olevansa ilmeisen sopimaton edellä mai-
nittuun tehtävään.

Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi,
enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toimi-
masta säilytysyhteisön hallituksen jäsenenä
tai varajäsenenä, toimitusjohtajana tai toimi-
tusjohtajan sijaisena taikka muuhun ylimpään
johtoon kuuluvana, jos:

1) hän on tehtävänsä hoidossa osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja jos on ilmeistä, että se voi vaka-
vasti vahingoittaa säilytysyhteisön tai sellai-
sen sijoitusrahaston, jonka säilytysyhteisönä
kyseinen säilytysyhteisö toimii 31 §:n mukai-
sesti, vakaata toimintaa, rahasto-osuuden-
omistajien tai sijoittajien asemaa tai velkojien
etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
edellytyksiä.

Säilytysyhteisön on ilmoitettava 1 momen-
tissa tarkoitettujen hallintohenkilöidensä
muutoksista viipymättä Rahoitustarkastuk-
selle.

9 e §
Edellä 9 a §:ssä tarkoitetun toimiluvan saa-

misen edellytyksenä on, että saadun selvityk-
sen perusteella säilytysyhteisön perustaja ja
osakkeenomistaja, joka omistaa vähintään
yhden kymmenesosan säilytysyhteisön osak-
keista, on luotettava. Henkilöä ei pidetä luo-
tettavana, jos hänet on lainvoiman saaneella
tuomiolla viiden arviota edeltäneen vuoden
aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai
kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton perustamaan tai omistamaan ra-
hastoyhtiötä, taikka jos hän on muutoin aikai-
semmalla toiminnallaan osoittanut olevansa
ilmeisen sopimaton perustamaan tai omista-
maan säilytysyhteisöä.
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11 §
Sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, säi-

lytysyhteisönä voi toimia sijoituspalveluyri-
tyksistä annetun lain 3 §:ssä tarkoitettu sijoi-
tuspalveluyritys tai luottolaitostoiminnasta
annetun lain (121/2007) 8 §:ssä tarkoitettu
luottolaitos.
— — — — — — — — — — — — —

16 §
Rahastoyhtiöön ja säilytysyhteisöön sovel-

letaan, mitä sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 41 ja 42 §:ssä säädetään osakkeiden han-
kinnan ilmoittamisesta sekä hankinnan vas-
tustamisesta.

26 a §
Rahastoyhtiöllä on oltava toimintaansa

varten vähintään yksi kiinteä toimipaikka.
Rahastoyhtiö voi harjoittaa toimintaansa li-
säksi sivuliikkeissä ja muissa toimipaikoissa.

Rahastoyhtiö voi harjoittaa liiketoimin-
taansa asiamiehen välityksellä tai muuten ul-
koistaa liiketoimintansa kannalta merkittäviä
toimintojaan, jos se ei haittaa rahastoyhtiön
riskien hallintaa, sisäistä valvontaa tai muu-
ten merkittävästi rahastoyhtiön liiketoimin-
nan hoitamista.

Toiminto on rahastoyhtiön toiminnan kan-
nalta merkittävä, jos virhe tai puute sen suo-
rittamisessa voi haitata olennaisesti rahasto-
yhtiön toimintaa koskevien lakien, niiden no-
jalla annettujen säännösten tai määräysten tai
rahastoyhtiön toimiluvan ehtojen noudatta-
mista, rahastoyhtiön taloudellista asemaa
taikka liiketoiminnan jatkuvuutta.

Merkittävän toiminnon ulkoistamisesta on
tehtävä kirjallinen sopimus, josta käy ilmi
toimeksiannon sisältö ja sopimuksen voimas-
saoloaika.

Rahastoyhtiön, joka toimiluvan myöntämi-
sen jälkeen aikoo harjoittaa liiketoimintaa
asiamiehen välityksellä tai muuten ulkoistaa
liiketoimintansa kannalta merkittävän toimin-
non, on ilmoitettava ulkoistamisesta etukä-
teen Rahoitustarkastukselle. Rahastoyhtiön ja
ulkoistettua toimintaa hoitavan välisessä so-
pimussuhteessa tapahtuvista merkittävistä
muutoksista on ilmoitettava Rahoitustarkas-
tukselle. Rahoitustarkastus antaa tarvittavat
tarkemmat määräykset ilmoituksen sisällöstä.

Edellä tarkoitettua ilmoitusta ei kuitenkaan

tarvitse tehdä, jos asiamies tai muu ulkoistet-
tavaa toimintaa hoitava kuuluu rahastoyhtiön
kanssa samaan konsolidointiryhmään tai
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-
sista luottolaitoksista annetussa laissa tarkoi-
tettuun yhteenliittymään.

Rahastoyhtiön on huolehdittava siitä, että
se saa ulkoistettua toimintaa hoitavalta jatku-
vasti rahastoyhtiön viranomaisvalvonnan, ris-
kien hallinnan ja sisäisen valvonnan edellyt-
tämät tarpeelliset tiedot ja että sillä on oikeus
luovuttaa tiedot edelleen Rahoitustarkastuk-
selle.

Rahastoyhtiön tarjoamien sijoituspalvelu-
jen ulkoistamiseen sovelletaan 1—7 momen-
tista poiketen, mitä sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain (922/2007) 29—31 §:ssä sääde-
tään.

29 c §
Jos 5 §:n 2 momentin mukaista toimintaa

harjoittavan rahastoyhtiön kotipaikka siirre-
tään toiseen valtioon tai sulautumisessa vas-
taanottava yhtiö rekisteröidään toiseen val-
tioon, rahastoyhtiön velvollisuudesta laatia
korvausrahastoselvitys ja sijoittajan irtisano-
misoikeudesta on vastaavasti voimassa, mitä
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 79
§:ssä säädetään.

30 a §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön riskienhallintaan ja muuhun
sisäiseen valvontaan liittyvien tehtävien siir-
tämiseen sellaisen yrityksen hoidettaviksi,
joka ei kuulu rahastoyhtiön kanssa samaan
konsolidointiryhmään tai osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa tarkoitettuun yhteenliit-
tymään, sovelletaan, mitä 26 a §:ssä sääde-
tään.

Rahoitustarkastus antaa tarkemmat mää-
räykset 1 momentissa tarkoitetuille riskien-
hallintajärjestelmille ja muulle sisäiselle val-
vonnalle sekä luotettavalle hallinnolle asetet-
tavista vaatimuksista.

69 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston

varoja:
1) arvopapereihin ja rahamarkkinavälinei-

siin, joilla käydään kauppaa arvopaperimark-
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kinalain mukaisessa julkisessa kaupankäyn-
nissä tai sitä vastaavassa kaupankäynnissä
toisessa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa tai joilla käydään kauppaa
muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla,
tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkina-
paikalla; ja
— — — — — — — — — — — — —

72 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimansa

sijoitusrahaston varoja toisten sijoitusrahasto-
direktiivin mukaisten sijoitusrahastojen tai
yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä muiden
sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten
osuuksiin, jos niiden tarkoituksena on ylei-
söltä hankittujen varojen yhteinen sijoittami-
nen 69, 71 tai 71 a §:ssä taikka tässä pykä-
lässä tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin tai
muuhun helposti rahaksi muutettavaan rahoi-
tusomaisuuteen ja jos ne toimivat riskin ha-
jauttamisen periaatteella ja jos niiden osuudet
lunastetaan haltijan vaatimuksesta takaisin
suoraan tai välillisesti näiden yhteistä sijoi-
tustoimintaa harjoittavien yritysten varoilla.
Sijoitusrahaston varoja ei voida kuitenkaan
sijoittaa sellaisen sijoitusrahaston tai yhteissi-
joitusyrityksen osuuksiin, jonka varoista sen
sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukaan saa-
daan sijoittaa yhteensä enemmän kuin yksi
kymmenesosa toisten sijoitusrahastojen tai
yhteissijoitusyritysten osuuksiin.
— — — — — — — — — — — — —

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 johdan-
naissopimuksiin, mukaan luettuina vastaavat
käteisellä selvitettävät sopimukset, sekä vaki-
oimattomiin johdannaissopimuksiin edellyt-
täen, että:

1) johdannaissopimuksen kohde-etuutena
on 69, 71, 71 a tai 72 §:ssä tarkoitettu rahoi-
tusväline, johdannaissopimus, jonka kohde-
etuutena on tässä pykälässä mainittu rahoitus-
väline tai kohde-etuus, rahoitusindeksi,

korko, valuuttakurssi taikka valuutta, joka
vastaa sijoitusrahaston sijoitustoiminnalle sen
säännöissä asetettuja tavoitteita;
— — — — — — — — — — — — —

99 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien omista-

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

1) rahastoyhtiön yhtiökokouksen valitsema
hallituksen jäsen tai varajäsen, toimitusjoh-
taja tai toimitusjohtajan sijainen, tilintarkas-
taja tai tilintarkastusyhteisön sellainen toimi-
henkilö, jolla on päävastuu rahastoyhtiön ti-
lintarkastuksesta;
— — — — — — — — — — — — —

4) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja 1 tai
2 kohdassa tarkoitettu henkilö on;

5) yhteisö tai säätiö, jossa tässä pykälässä
tarkoitetulla henkilöllä on suoraan tai välilli-
sesti määräysvalta arvopaperimarkkinalain 1
luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-
tetun ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava ra-
hastoyhtiölle:

1) 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetun
olosuhteen olemassaolosta;
— — — — — — — — — — — — —

3) omistuksessaan sekä 1 momentin 4 ja 5
kohdassa tarkoitetun henkilön omistuksessa
olevat Suomessa julkisen kaupankäynnin
kohteena olevat osakkeet tai osakkeisiin osa-
keyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit,
tällaisten arvopapereiden hankkimista tai luo-
vutusta koskevat sopimukset ja sitoumukset
sekä tällaisten arvopapereiden omistuksessa
ja niiden hankkimista tai luovutusta koske-
vissa sopimussuhteissa tapahtuvat, vähintään
5 000 euron suuruiset muutokset seitsemän
päivän kuluessa muutoksesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus
on tehtävä neljäntoista päivän kuluessa siitä,
kun:

1) henkilö otti vastaan 1 momentin 1 tai 2
kohdassa tarkoitetun tehtävän;

2) 1 momentin 4 tai 5 kohdassa tarkoitettu
olosuhde syntyi; taikka

3) 1 momentissa tai 2 momentin 1 koh-
dassa tarkoitetuissa olosuhteissa tapahtui
muutos.
— — — — — — — — — — — — —

4087N:o 928



144 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön asiakkaan tunnistamiseen 5
§:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa har-
joitettaessa sovelletaan, mitä sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain 69 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Lain 100 §:ssä tarkoitetun sisäpiirirekiste-
rin tiedot on saatettava tämän lain mukaisiksi
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 929

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 2 §:n

3 momentti, 20 §:n 1 momentti, 30 §:n 3 momentti, 31 §:n 2 momentti, 36 ja 40 §, 49 §:n 2
momentti, 105 §:n 1 momentti ja 161 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 5 momentti, lakiin uusi 16 a §, 24 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, lakiin
uusi 36 a ja 36 b §, 160 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 467/2007, uusi 2 momentti ja 164
§:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

2 §

Muu luottolaitostoimintaa koskeva lainsää-
däntö

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen velvollisuudesta kuulua si-

joittajien korvausrahastoon säädetään sijoi-
tuspalveluyrityksistä annetussa laissa
(922/2007).
— — — — — — — — — — — — —

Luottolaitokseen, joka tarjoaa sijoituspal-
veluja, sovelletaan näiden palvelujen tarjon-
nan osalta, mitä sijoituspalveluyrityksistä an-
netun lain 29—31 §:ssä, 32 §:n 1—3, 5 ja 6
momentissa sekä 33—38 §:ssä säädetään
sekä mitä arvopaperimarkkinalaissa
(495/1989) säädetään arvopaperinvälittäjän
velvollisuuksista.

16 a §

Ulkoistaminen

Ulkoistamisella tarkoitetaan luottolaitok-

sen toimintaan liittyvää järjestelyä, jonka pe-
rusteella muu palvelun tarjoaja tuottaa luotto-
laitokselle toiminnon tai palvelun, jonka luot-
tolaitos olisi muuten itse suorittanut.

20 §

Luottolaitoksen yksinoikeutta takaisinmakset-
tavien varojen vastaanottamiseen koskevat

poikkeukset

Mitä 19 §:ssä säädetään, ei rajoita Suomen
Pankin oikeutta ottaa vastaan takaisinmakset-
tavia varoja yleisöltä, rahastoyhtiön oikeutta
harjoittaa sijoitusrahastolaissa (48/1999) tar-
koitettua sijoitusrahastotoimintaa eikä vakuu-
tuslaitoksen oikeutta harjoittaa vakuutusyh-
tiölaissa tarkoitettua vakuutusliikettä. Mitä 19
§:ssä säädetään, ei myöskään rajoita sellais-
ten maksuvälineiden myyntiä, jotka eivät ole
sähköistä rahaa.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

— — — — — — — — — — — — —
Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241, 2.9.2006, s. 26
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lisäksi, että saadun selvityksen perusteella
luottolaitoksen perustaja ja osakkeenomis-
taja, joka omistaa vähintään yhden kymme-
nesosan luottolaitoksen osakkeista tai osuu-
den, joka tuottaa vähintään 10 prosenttia sen
osakkeiden äänivallasta, on luotettava.

Henkilöä ei pidetä luotettavana, jos hänet
on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden ar-
viota edeltäneen vuoden aikana tuomittu van-
keusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltä-
neen vuoden aikana sakkorangaistukseen ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hä-
nen olevan ilmeisen sopimaton perustamaan
tai omistamaan luottolaitosta, taikka jos hän
on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton pe-
rustamaan tai omistamaan luottolaitosta.

30 §

Talletuspankille sallittu liiketoiminta

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankin yhtiöjärjestyksessä tai sään-

nöissä on mainittava, tarjoaako talletuspankki
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n
mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitun lain
15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua
säilytys- ja hoitopalvelua.

31 §

Luottoyhteisölle sallittu liiketoiminta

— — — — — — — — — — — — —
Luottoyhteisön yhtiöjärjestyksessä tai

säännöissä on mainittava, tarjoaako luottoyh-
teisö sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5
§:n mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitun
lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tua säilytys- ja hoitopalvelua.
— — — — — — — — — — — — —

36 §

Toimipaikat

Luottolaitoksella on oltava Suomessa pää-
konttori ja vähintään yksi kiinteä toimi-
paikka. Luottolaitos voi harjoittaa toimin-

taansa lisäksi sivuliikkeissä ja muissa toimi-
paikoissa. Sivuliikkeen perustamisesta ulko-
maille säädetään 10 luvussa.

36 a §

Asiamiehen käyttäminen ja muu merkittävän
toiminnon ulkoistaminen

Luottolaitos voi harjoittaa liiketoimin-
taansa asiamiehen välityksellä tai muuten ul-
koistaa liiketoimintansa kannalta merkittäviä
toimintojaan, jos se ei haittaa luottolaitoksen
riskien hallintaa, sisäistä valvontaa eikä muu-
ten merkittävästi luottolaitoksen liiketoimin-
nan hoitamista.

Toiminto on luottolaitoksen liiketoiminnan
kannalta merkittävä, jos virhe tai puute sen
suorittamisessa voi haitata olennaisesti luot-
tolaitoksen toimintaa koskevien lakien tai nii-
den nojalla annettujen säännösten tai mää-
räysten taikka luottolaitoksen toimiluvan eh-
tojen noudattamista, luottolaitoksen taloudel-
lista asemaa tai liiketoiminnan jatkuvuutta.

Merkittävän toiminnon ulkoistamisesta on
tehtävä kirjallinen sopimus, josta käy ilmi
toimeksiannon sisältö ja sopimuksen voimas-
saoloaika.

Luottolaitoksen, joka toimiluvan myöntä-
misen jälkeen aikoo harjoittaa liiketoimintaa
asiamiehen välityksellä tai muuten ulkoistaa
liiketoimintansa kannalta merkittävän toimin-
non muulle kuin samaan konsolidointiryh-
mään tai osuuspankkien yhteenliittymään
kuuluvalle, on ilmoitettava ulkoistamisesta
etukäteen Rahoitustarkastukselle. Luottolai-
toksen ja ulkoistettua toimintaa hoitavan väli-
sessä sopimussuhteessa tapahtuvista merkit-
tävistä muutoksista on ilmoitettava Rahoitus-
tarkastukselle. Rahoitustarkastus antaa tarvit-
tavat tarkemmat määräykset ilmoituksen si-
sällöstä.

Edellä 4 momentissa tarkoitettua ilmoi-
tusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos asia-
mies tai muu ulkoistettua toimintaa hoitava
kuuluu luottolaitoksen kanssa samaan konso-
lidointiryhmään tai osuuspankeista ja muista
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista anne-
tussa laissa tarkoitettuun yhteenliittymään.

Luottolaitoksen tarjoamien sijoituspalvelu-
jen ulkoistamiseen sovelletaan 1—4 momen-
tista poiketen, mitä sijoituspalveluyrityksistä
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annetun lain 29—31 §:ssä sekä 32 §:n 1—3,
5 ja 6 momentissa säädetään.

36 b §

Ulkoistamisen edellytykset

Luottolaitoksen on huolehdittava siitä, että
se saa ulkoistettua toimintaa hoitavalta jatku-
vasti luottolaitoksen viranomaisvalvonnan,
riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan edel-
lyttämät tarpeelliset tiedot, sekä siitä, että
sillä on oikeus luovuttaa tiedot edelleen Ra-
hoitustarkastukselle ja lisäksi säästöpankki-
tarkastukselle, jos luottolaitos on säästöpank-
kitarkastuksen valvonnassa, tai osuuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisölle, jos
luottolaitos on keskusyhteisön valvonnassa.

40 §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön johtami-
nen

Luottolaitoksen hallituksen, toimitusjohta-
jan ja muun ylimmän johdon tulee johtaa
luottolaitosta ammattitaitoisesti sekä tervei-
den ja varovaisten liikeperiaatteiden mukai-
sesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten,
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan on
oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole
konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei
ole rajoitettu. Näillä henkilöillä on lisäksi
oltava sellainen yleinen luottolaitostoiminnan
tuntemus kuin luottolaitoksen toiminnan
luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden arviota edel-
täneen vuoden aikana tuomittu vankeusran-
gaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen
vuoden aikana sakkorangaistukseen rikok-
sesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen
olevan ilmeisen sopimaton luottolaitoksen
hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi taikka
toimitusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijai-
seksi, taikka jos hän muutoin aikaisemmalla
toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen
sopimaton edellä tarkoitettuun tehtävään.

Rahoitustarkastus voi määräajaksi, enin-
tään viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä toi-

mimasta luottolaitoksen hallituksen jäsenenä
tai varajäsenenä, toimitusjohtajana tai toimi-
tusjohtajan sijaisena taikka muuna ylimpään
johtoon kuuluvana, jos:

1) tämä on osoittanut tehtävänsä hoidossa
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa luottolaitoksen vakaata toimin-
taa, tallettajien tai sijoittajien asemaa taikka
velkojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.

Luottolaitoksen on ilmoitettava 1 momen-
tissa tarkoitettujen hallintohenkilöidensä
muutoksista viipymättä Rahoitustarkastuk-
selle.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti omistusyhteisöön.

49 §

Yleissäännös riskien hallinnasta

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen riskienhallintaan ja muu-

hun sisäiseen valvontaan liittyvien tehtävien
siirtämiseen sellaisen yrityksen hoidettaviksi,
joka ei kuulu luottolaitoksen kanssa samaan
konsolidointiryhmään tai osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa tarkoitettuun yhteenliit-
tymään, sovelletaan, mitä 36 a ja 36 b §:ssä
säädetään.

105 §

Korvattavat saamiset

Talletussuojarahaston varoista korvataan
talletuspankissa tilillä olevat ja tilille vielä
kirjautumattomat maksujenvälityksessä ole-
vat tallettajan samassa talletuspankissa olevat
saamiset, kuitenkin enintään 25 000 euron
määrään asti. Jos tiliä käytetään sijoituspalve-
luun siten kuin sijoituspalveluyrityksistä an-
netun lain 55 §:n 2 momentissa säädetään,
korvaus maksetaan kuitenkin mainitussa
laissa tarkoitetusta korvausrahastosta siten
kuin mainitun lain 6 luvussa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
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160 §

Rahoitustarkastuksen velvollisuus määrätä
tilintarkastaja sekä erityinen tarkastus ja tar-

kastaja

— — — — — — — — — — — — —
Sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen

tilintarkastajan tulee antaa ja toimittaa Rahoi-
tustarkastukselle vähintään kerran vuodessa
lausunto siitä, vastaavatko luottolaitoksen
asiakasvarojen säilyttämistä koskevat järjes-
telyt arvopaperimarkkinalain 4 luvun 14 ja 15
§:ssä säädettyjä vaatimuksia.

161 §

Sivuliikkeen perustaminen ETA-valtioon

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
liikkeen muuhun ETA-valtioon, on ilmoitet-
tava siitä etukäteen Rahoitustarkastukselle.
Ilmoitukseen on liitettävä tiedot harjoitetta-
vaksi aiotusta toiminnasta sekä sivuliikkeen
hallintoon liittyvät tiedot. Sijoituspalveluja
tarjoavan luottolaitoksen on ilmoitettava, mi-

ten sen muualla kuin Suomessa olevan sivu-
liikkeen asiakkaina olevien sijoittajien saami-
set on turvattu.
— — — — — — — — — — — — —

164 §

Palveluiden tarjoaminen

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitokseen, joka aikoo tarjota toiseen

ETA-valtioon sijoittautuneelle sijoituspalve-
luyritykselle, luottolaitokselle tai muulle hen-
kilölle suoran mahdollisuuden käydä kauppaa
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 5 §:n 8
kohdassa tarkoitetussa monenkeskisessä kau-
pankäynnissä, sovelletaan, mitä edellä maini-
tun lain 76 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Luottolaitoksen on muutettava yhtiöjärjes-
tyksensä ja sääntönsä tämän lain mukaiseksi
yhdeksän kuukauden kuluessa lain voimaan-
tulosta.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 930

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa anne-
tun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalveluja Suo-

messa 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 1—4 §, 4 a §:n 3 momentti, 5—7
§, 12 §:n otsikko ja 16 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 a §:n 3 momentti laissa 519/1988, 6 § osaksi laissa 597/2003, 7 §
ja 12 §:n otsikko viimeksi mainitussa laissa ja 16 §:n 1 momentti laissa 72/1998, sekä

lisätään lakiin uusi 4 c ja 6 a § sekä 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa
597/2003, uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee ulkomaisen sijoituspal-
veluyrityksen oikeutta liiketoimintana tarjota
sijoituspalveluja Suomessa.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ulkomaisella sijoituspalveluyrityksellä

liiketoimintana sijoituspalveluja tarjoavaa
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka
on saanut sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain (922/2007) 17 §:ssä tarkoitettua toimilu-
paa vastaavan toimiluvan muussa valtiossa
kuin Suomessa;

2) sijoituspalvelulla sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain 5 §:ssä tarkoitettua palve-
lua;

3) oheispalvelulla sijoituspalveluyrityk-

sistä annetun lain 15 §:n 1 momentin 1—7
kohdassa tarkoitettua palvelua;

4) ulkomaisella sidonnaisasiamiehellä si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 32 §:ssä
tarkoitettua sidonnaisasiamiestä vastaavaa ul-
komaisen sijoituspalveluyrityksen sidonnais-
asiamiestä;

5) sijoittautumisoikeudella ulkomaisen si-
joituspalveluyrityksen oikeutta perustaa Suo-
meen kiinteä toimipaikka, josta se voi tarjota
toimilupaansa sisältyvää sijoituspalvelua (si-
vuliike); sekä

6) edustustolla Euroopan talousalueen ul-
kopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen ul-
komaisen sijoituspalveluyrityksen kiinteää
toimipaikkaa Suomessa, josta ei ole oikeutta
tarjota sijoituspalvelua.

3 §

Valvonta

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suo-
messa tapahtuvan toiminnan valvonnasta
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sekä Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa
tietoja ulkomaiselle Rahoitustarkastusta vas-
taavalle valvontaviranomaiselle säädetään
Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa
(587/2003).

2 luku

Sijoittautumisoikeus ja sijoituspalvelun
tarjoamisen vapaus Euroopan talousaluee-

seen kuuluvasta valtiosta

4 §

Sivuliikkeen aloittaminen

Ennen kuin ulkomainen sijoituspalveluyri-
tys voi perustaa sivuliikkeen Suomeen, Ra-
hoitustarkastuksen on saatava sijoituspalvelu-
yritykselle toimiluvan myöntäneen valtion
Rahoitustarkastusta vastaavalta valvontavi-
ranomaiselta sivuliikkeen perustamista kos-
kevat tiedot tarjottavista sijoitus- ja oheispal-
veluista, sivuliikkeen organisaatiorakenteesta
ja sidonnaisasiamiehen käyttämisestä, sivu-
liikkeen osoitetiedot, tiedot sivuliikkeen si-
joittajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestel-
mästä tai sen puuttumisesta sekä sivuliikkeen
toiminnasta vastuussa olevien henkilöiden ni-
met.

Sivuliike voidaan perustaa ja se saa aloit-
taa toimintansa viimeistään kahden kuukau-
den kuluttua siitä, kun Rahoitustarkastus sai
1 momentissa tarkoitetut tiedot.

4 a §

Sivuliikkeen lisäsuoja ja suojan täydentämi-
nen

— — — — — — — — — — — — —
Korvausrahaston on 1 momentissa tarkoi-

tettuun hakemukseen antamassaan päätök-
sessä määrättävä siitä, mitä sijoittajien saami-
sia ja mihin määrään Suomessa oleva korva-
usrahasto korvaa ja mikä on sijoituspalvelu-
yrityksen maksettavaksi tuleva kannatus-
maksu. Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
kotivaltion suojan ja korvausrahaston anta-
man suojan yhteismäärä voi kuitenkin olla
enintään sijoituspalveluyrityksistä annetun

lain 54 §:n 1 momentissa säädetyn suojan
suuruinen.
— — — — — — — — — — — — —

4 c §

Sivuliikkeen toiminta

Ulkomaiseen sijoituspalveluyritykseen,
jolla on Suomessa sivuliike, sovelletaan li-
säksi, mitä arvopaperimarkkinalaissa
(495/1989), lukuun ottamatta sen 4 luvun 7,
12, 14 ja 15 §:ää, sekä sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain 36 ja 37 §:ssä säädetään
arvopaperinvälittäjän velvollisuuksista sijoi-
tuspalvelujen tarjoamisessa.

Ulkomaisella sijoituspalveluyrityksellä on
oikeus tarjota oheispalveluja ainoastaan sijoi-
tuspalvelun tarjoamisen yhteydessä.

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisen si-
joituspalveluyrityksen sivuliikkeestä, sovelle-
taan soveltuvin osin myös Suomeen sijoittau-
tuneeseen ulkomaiseen sidonnaisasiamie-
heen.

5 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen sivuliikettä pe-
rustamatta

Ulkomaisella sijoituspalveluyrityksellä,
joka on saanut 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun
toimiluvan Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa, on oikeus tarjota sijoituspal-
velua Suomessa perustamatta tytäryritystä tai
sivuliikettä. Ulkomaisella sijoituspalveluyri-
tyksellä on oikeus tarjota oheispalveluja aino-
astaan sijoituspalvelun tarjoamisen yhtey-
dessä.

Ennen kuin ulkomainen sijoituspalveluyri-
tys voi tarjota sijoituspalvelua Suomessa, Ra-
hoitustarkastuksen on saatava sijoituspalvelu-
yritykselle toimiluvan myöntäneen valtion
Rahoitustarkastusta vastaavalta valvontavi-
ranomaiselta ilmoitus tarjottavista sijoitus- ja
oheispalveluista sekä tiedot siitä, tarjotaanko
palvelua sidonnaisasiamiehen välityksellä.

Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys käyt-
tää sijoituspalveluiden tarjoamisessa Suo-
meen sidonnaisasiamiestä, Rahoitustarkas-
tuksella on oikeus pyytää ulkomaiselle sijoi-
tuspalveluyritykselle toimiluvan myöntäneen
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valtion Rahoitustarkastusta vastaavalta viran-
omaiselta tiedot sidonnaisasiamiehen henki-
löllisyydestä. Rahoitustarkastuksella on oi-
keus julkistaa sidonnaisasiamiehen henkilöl-
lisyys.

Ennen kuin ulkomainen sijoituspalveluyri-
tys voi tarjota Suomeen sijoittautuneille sijoi-
tuspalveluyrityksille, luottolaitoksille tai
muille henkilöille suoran mahdollisuuden
käydä kauppaa sijoituspalveluyrityksistä an-
netussa laissa tarkoitettua monenkeskistä
kaupankäyntiä vastaavassa järjestelmässä,
Rahoitustarkastuksen on saatava sijoituspal-
veluyritykselle toimiluvan myöntäneen val-
tion Rahoitustarkastusta vastaavalta valvonta-
viranomaiselta tiedot toiminnan aloittami-
sesta ja siitä, missä ja miten mahdollisuutta
käydä kauppaa aiotaan tarjota. Rahoitustar-
kastuksella on oikeus pyytää edellä maini-
tulta viranomaiselta tiedot niistä sijoituspal-
veluyrityksistä, luottolaitoksista ja muista
henkilöistä, joille ulkomainen sijoituspalvelu-
yritys on myöntänyt kaupankäyntiosapuolen
oikeudet.

6 §

Sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen toimin-
nan rajoittaminen

Jos Suomeen sijoittautunut ulkomainen si-
joituspalveluyritys rikkoo tätä lakia tai
4 c §:ssä mainittuja säännöksiä, Rahoitustar-
kastuksen on kehotettava yritystä lopetta-
maan lainvastainen toiminta.

Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys ei
noudata 1 momentissa tarkoitettua kehotusta,
Rahoitustarkastuksen on ryhdyttävä tarpeelli-
siin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että
sijoituspalveluyritys lopettaa lainvastaisen
toiminnan.

Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys 2 mo-
mentissa säädetyistä toimenpiteistä huoli-
matta jatkaa lainvastaista toimintaa, Rahoi-
tustarkastuksella on oikeus toteuttaa tarpeelli-
set toimenpiteet lainvastaisen toiminnan jat-
kamisen estämiseksi. Rahoitustarkastuksella
on tarvittaessa oikeus kieltää palvelujen tar-
joaminen. Rahoitustarkastuksen on ennen toi-
menpiteisiin ryhtymistä ilmoitettava sijoitus-
palveluyrityksen lainvastaisen toiminnan jat-
kamisesta sijoituspalveluyritykselle toimilu-

van myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta
vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Jos Suomeen sijoittautunut ulkomainen si-
joituspalveluyritys rikkoo muita kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettuja säännöksiä, Rahoitus-
tarkastuksen on soveltuvin osin meneteltävä
siten kuin 6 a §:ssä säädetään.

6 a §

Sijoituspalvelujen tarjoamisen rajoittaminen

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava ulko-
maiselle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan
myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta vas-
taavalle valvontaviranomaiselle, jos 5 §:n
mukaisesti palveluja tarjoavan ulkomaisen si-
joituspalveluyrityksen toiminta on sijoitus-
palveluyritystä velvoittavien säännösten tai
määräysten vastaista.

Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys jatkaa
Rahoitustarkastusta vastaavan toimivaltaisen
valvontaviranomaisen toteuttamista toimen-
piteistä huolimatta säännösten tai määräysten
vastaista toimintaa Suomessa, Rahoitustar-
kastuksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimen-
piteisiin sellaisen toiminnan jatkamisen estä-
miseksi, joka vaarantaa sijoittajien suojan tai
markkinoiden luotettavan toiminnan. Tarvit-
taessa Rahoitustarkastus voi estää uusien lii-
ketoimien aloittamisen.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava ulko-
maiselle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan
myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta vas-
taavalle valvontaviranomaiselle 2 momen-
tissa tarkoitetuista toimenpiteistä ennen nii-
hin ryhtymistä. Toimenpiteistä on viipymättä
ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komis-
siolle.

7 §

Sivuliikkeen toimilupa

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimilupa Suomeen perustetta-
valle sivuliikkeelle. Hakemuksesta on pyy-
dettävä lausunto korvausrahastolta. Toimilu-
paa haettaessa on soveltuvin osin noudatet-
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tava, mitä sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 17 §:ssä säädetään.

Ulkomaiseen sijoituspalveluyritykseen so-
velletaan lisäksi, mitä sijoituspalvelun tarjoa-
misesta liiketoimintana ja arvopaperimarkki-
nalaissa tarkoitetun arvopaperinvälittäjän vel-
vollisuuksista laissa säädetään.

12 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen tytäryritystä tai
sivuliikettä perustamatta

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuun ulkomaiseen

sijoituspalveluyritykseen sovelletaan lisäksi,
mitä sijoituspalvelun tarjoamisesta liiketoi-

mintana ja arvopaperimarkkinalaissa tarkoite-
tun arvopaperinvälittäjän velvollisuuksista
laissa säädetään.

16 §

Vaitiolovelvollisuus

Sivuliikkeen ja edustuston toimihenkilön
vaitiolovelvollisuudesta, tietojenanto-oikeu-
desta ja salassapitovelvollisuuden rikkomi-
sesta on voimassa, mitä sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain 67 ja 68 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 931

ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa 2 päivänä huhtikuuta 2004

annetun lain (225/2004) 1 §:n 3 ja 4 momentti seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tar-

koitettua toimintaa harjoittavaa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimilu-
van saanutta ulkomaista rahastoyhtiötä kos-
kee, mitä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetun lain (580/1996) 4 c §:n 1 momen-
tissa säädetään. Edellä mainittua toimintaa
harjoittavaa Euroopan talousalueen ulkopuo-
lisessa valtiossa toimiluvan saanutta rahasto-

yhtiötä koskee, mitä edellä mainitun lain 7
§:n 2 momentissa säädetään.

Edellä 3 momentissa tarkoitetun ulkomai-
sen rahastoyhtiön sivuliikkeen jäsenyyttä si-
joituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(922/2007) tarkoitetussa sijoittajien korvaus-
rahastossa koskee soveltuvin osin, mitä ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta
tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun
lain 4 a, 4 b, 8 a, 8 b ja 13 a §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 932

ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulu-

kuuta 1993 annettuun lakiin (1608/1993) uusi 6 d ja 8 a § seuraavasti:

6 d §

Sijoituspalvelujen tarjoaminen

Ulkomaiseen luotto- ja rahoituslaitokseen,
joka toimilupansa mukaan tarjoaa sijoituspal-
veluja ja jolla on Suomessa sivuliike, sovelle-
taan lisäksi, mitä arvopaperimarkkinalaissa
(495/1989), lukuun ottamatta sen 4 luvun 7,
12, 14 ja 15 §:ää, sekä sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain (922/2007) 36 ja 37 §:ssä
säädetään arvopaperinvälittäjän velvollisuuk-
sista sijoituspalvelujen tarjoamisessa ja ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta
tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun
lain 4 c §:n 2 momentissa oheispalvelun tar-
joamisesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ulko-
maiseen luotto- ja rahoituslaitokseen sovelle-
taan lisäksi, mitä ulkomaisen sijoituspalvelu-
yrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua
Suomessa annetussa laissa säädetään ulko-
maisen sidonnaisasiamiehen käyttämisestä.

Ulkomaiseen luotto- ja rahoituslaitokseen,

joka tarjoaa Suomeen sijoittuneille osapuo-
lille suoran mahdollisuuden käydä kauppaa
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tar-
koitettua monenkeskistä kaupankäyntiä vas-
taavassa järjestelmässä, sovelletaan, mitä ul-
komaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta
tarjota sijoituspalveluja Suomessa annetun
lain 5 §:n 4 ja 5 momentissa säädetään.

Ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen si-
vuliikkeen toiminnan rajoittamiseen ja sijoi-
tuspalvelujen tarjoamisen vapauden rajoitta-
miseen sovelletaan, mitä ulkomaisen sijoitus-
palveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoitus-
palveluja Suomessa annetun lain 6 ja 6 a
§:ssä säädetään.

8 a §

Sijoituspalvelujen tarjoaminen

Ulkomaiseen luottolaitokseen, jolla on
Suomessa sivuliike ja joka tarjoaa Suomessa
sijoituspalveluja, sovelletaan lisäksi, mitä si-
joituspalvelun tarjoamisesta liiketoimintana
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ja arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun arvo-
paperinvälittäjän velvollisuuksista laissa sää-
detään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 933

Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

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

3 ja 5 kohta, 6 §, 15 §:n 5 momentti, 15 a ja 15 b §, 23 §:n 1 momentti, 24 b §:n 1 momentti,
25 §, 26 a §:n 2 momentti ja 27—30 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi laeissa 1311/2004, 449/2005, 444/2006, 130/2007 ja
353/2007, 15 §:n 5 momentti mainitussa laissa 449/2005, 15 a ja 15 b § laissa 299/2005, 23 §:n
1 momentti sekä 27, 28 ja 30 § laissa 227/2004, 24 b §:n 1 momentti ja 26 a §:n 2 momentti
mainitussa laissa 444/2006, 25 § osaksi mainituissa laeissa 299/2005 ja 444/2006, sekä 29 §
mainitussa laissa 227/2004 ja laissa 1295/2004, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, 26 a §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa
299/2005 ja 444/2006, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3—5 momentti siirtyy 4—6 momen-
tiksi, ja lakiin uusi 30 a ja 31 a § seuraavasti:

3 §

Tehtävä

— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus toimii rahoitusvälinei-

den markkinoista sekä neuvoston direktiivien
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin
93/22/ETY kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin

2004/39/EY 56 artiklan 1 kohdan kolmannen
alakohdan tarkoittamana yhteysviranomai-
sena.

5 §

Valvottavat

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

3) ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen
toiminnasta Suomessa annetussa laissa
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(1608/1993) tarkoitettua ulkomaisen luotto-
ja rahoituslaitoksen sivukonttoria ja edustus-
toa;
— — — — — — — — — — — — —

5) sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa (922/2007) tarkoitettua sijoituspalvelu-
yritystä;
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva

Muulla rahoitusmarkkinoilla toimivalla
tarkoitetaan tässä laissa:

1) arvopaperimarkkinalain 3 luvussa tar-
koitetun julkisen kaupankäynnin ja mainitun
lain 3 a luvussa tarkoitetun monenkeskisen
kaupankäynnin kohteena olevan ja julkisen
kaupankäynnin kohteeksi haetun arvopaperin
liikkeeseenlaskijaa sekä muuta, joka on vel-
vollinen julkistamaan arvopaperimarkkina-
lain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun esitteen tai
joka tarjoaa arvopapereita mainitun 2 luvun
2 §:n mukaisesti;

2) muuta kirjanpitovelvollista, joka laatii
tilinpäätöksensä kansainvälisiä tilinpäätös-
standardeja noudattaen, jos sen arvopapereita
on 1 kohdassa tarkoitettua julkista kaupan-
käyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena
muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa tai jos sen arvopapereita kos-
keva arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu
esite on jätetty Rahoitustarkastuksen hyväk-
syttäväksi;

3) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 25
§:ssä tarkoitettua muuta arvopaperipörssissä
toimivaa ja arvopaperimarkkinalain 3 a luvun
4 §:ssä tarkoitettua monenkeskisen kaupan-
käynnin muuta kaupankäyntiosapuolta sekä
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja ter-
miineillä annetun lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoi-
tettua ulkomaista optioyhteisöä ja 2 luvun 10
§:n 2 momentissa tarkoitettua muuta optioyh-
teisössä toimivaa;

4) arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 ja
5 a §:ssä ja sijoitusrahastolain 99 §:ssä tarkoi-
tettua ilmoitusvelvollista;

5) arvopaperimarkkinalain 3 a luvun
14 §:ssä ja 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetun osto-
tarjouksen tekijää sekä 6 luvun 10 §:ssä tar-

koitettua tarjousvelvollista ja viimeksi maini-
tussa pykälässä tarkoitettua muuta henkilöä,
yhteisöä ja säätiötä;

6) arvopaperimarkkinalain 6 luvussa tar-
koitetun julkisen ostotarjouksen kohdeyh-
tiötä, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on
Suomessa ja jonka arvopaperi on julkista
kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin
kohteena muualla kuin Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa;

7) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 9 ja 10 §:n nojalla on velvollinen julkis-
tamaan osakkeiden tai osuuksien hankinnan
tai luovutuksen;

8) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 3 lu-
vun 6 §:n tai 4 a luvun 3 a §:n, kaupankäyn-
nistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä an-
netun lain 2 luvun 3 a §:n, sijoitusrahastolain
16 §:n, luottolaitostoiminnasta annetun lain
18 §:n, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
41 §:n tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain 8 §:n nojalla on
velvollinen tekemään Rahoitustarkastukselle
ilmoituksen osakkeiden tai osuuksien hankin-
nasta ja luovutuksesta.

15 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeudet

— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksella on salassapitosään-

nösten estämättä oikeus saada tarkastettavak-
seen valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot
valvottavan asiamiehenä tai sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain 32 §:ssä tarkoitettuna
sidonnaisasiamiehenä toimivan yrityksen
taikka valvottavan toimeksiannosta tämän
kirjanpitoon, tietojärjestelmään tai riskienhal-
lintaan taikka muuhun sisäiseen valvontaan
liittyviä tehtäviä hoitavan yrityksen toimipai-
kassa.
— — — — — — — — — — — — —

15 a §

Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä erityi-
nen tietojensaantioikeus

Rahoitustarkastuksella on salassapitosään-
nösten estämättä oikeus saada valvottavalta ja
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muulta rahoitusmarkkinoilla toimivalta sekä
näiden hallituksen jäseneltä, toimitusjohta-
jalta ja palveluksessa olevalta arvopaperi-
markkinalain tai sen nojalla annettujen mark-
kinoiden väärinkäyttöä taikka kaupankäynnin
kohteena olevan arvopaperin arvoon vaikut-
tavien tietojen julkistamista koskevien sään-
nösten noudattamisen valvomiseksi tarpeelli-
set julkisen kaupankäynnin tai monenkeski-
sen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopa-
periin, julkisen kaupankäynnin kohteeksi
haettuun arvopaperiin ja arvopaperiin, jonka
arvo määräytyy edellä mainitun arvopaperin
perusteella, sekä tällaisen arvopaperin liik-
keeseenlaskijaan ja tällaisella arvopaperilla
tehtyihin liiketoimiin ja toimeksiantoihin liit-
tyvät tiedot sekä muut mainittujen säännösten
valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot, asia-
kirjat ja tallenteet sekä jäljennökset asiakir-
joista ja tallenteista.

Rahoitustarkastuksella on sama oikeus
saada yksilöityä liiketointa koskevia, valvon-
nan kannalta välttämättömiä tietoja, asiakir-
joja ja tallenteita sekä jäljennöksiä asiakir-
joista ja tallenteista valvottavan ja muun ra-
hoitusmarkkinoilla toimivan lukuun tai puo-
lesta toimivalta, julkisen kaupankäynnin tai
monenkeskisen kaupankäynnin kohteena ole-
vaa arvopaperia, julkisen kaupankäynnin
kohteeksi haettua arvopaperia ja arvopaperia,
jonka arvo määräytyy edellä mainitun arvo-
paperin perusteella, koskevaan liiketoimeen
tai toimeksiantoon osalliselta sekä muulta
henkilöltä, jolla voidaan perustellusta syystä
olettaa olevan 1 momentissa tarkoitettua tie-
toa taikka asiakirjoja tai tallenteita. Rahoitus-
tarkastuksen on palautettava alkuperäiset
asiakirjat ja tallenteet.

Oikeudellisissa asioissa avustavien osalta 2
momentissa tarkoitettu oikeus ei koske oikeu-
denkäyntiavustaja- tai oikeudenkäyntiasia-
miestehtävien hoitamisen johdosta saatuja
tietoja, asiakirjoja ja tallenteita. Oikeuden-
käyntiavustaja- ja oikeudenkäyntiasiamies-
tehtäviksi luetaan varsinaisten oikeudenkäyn-
tiin liittyvien tehtävien lisäksi asiakkaan oi-
keudellista asemaa esitutkinnassa rikoksen
takia tai asian muussa oikeudenkäyntiä edel-
tävässä käsittelyvaiheessa sekä oikeuden-
käynnin käynnistämistä tai sen välttämistä
koskeva oikeudellinen neuvonta.

15 b §

Kutsuminen kuultavaksi

Rahoitustarkastuksella on oikeus tarvitta-
essa kutsua 15 ja 15 a §:ssä tarkoitettu hen-
kilö kuultavaksi.

23 §

Sijoituspalvelujen tarjoamisen rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi enintään kolmeksi
kuukaudeksi kieltää sijoituspalveluyritystä,
rahastoyhtiötä tai luottolaitosta tarjoamasta
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tar-
koitettuja sijoituspalveluja ja mainitun lain 15
§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja säi-
lytys- ja hoitopalveluja, jos sillä sijoituspal-
veluyrityksen, rahastoyhtiön tai luottolaitok-
sen taloudellisen tilan perusteella on aihetta
epäillä, että sijoituspalveluyritystä, rahasto-
yhtiötä tai luottolaitosta ilmeisesti uhkaa
maksukyvyttömyys ja että sijoittajien korva-
usrahasto voi ilmeisesti joutua korvaamaan
sijoittajien saamiset.
— — — — — — — — — — — — —

24 b §

Rikemaksu

Rahoitustarkastus voi määrätä valtiolle
maksettavan rikemaksun sille, joka

1) laiminlyö arvopaperimarkkinalain 4 lu-
vun 18 §:ssä säädetyn raportointivelvollisuu-
den;

2) laiminlyö tai rikkoo arvopaperimarkki-
nalain 5 luvun 4, 5 a, 6—11 §:ssä taikka
sijoitusrahastolain 99 tai 100 §:ssä säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden tai velvollisuuden pi-
tää rekisteriä;

3) rikkoo sijoitusrahastolain 11 luvussa
säädettyjä tai sijoitusrahaston säännöissä
määrättyjä varojen sijoittamista koskevia ra-
joituksia; taikka

4) laiminlyö arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 10 c §:ssä tarkoitetun vuosikoosteen jul-
kistamisen.
— — — — — — — — — — — — —
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25 §

Julkinen huomautus

Rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle
ja muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle yh-
teisölle tai säätiölle julkisen huomautuksen,
jos tämä tahallaan tai huolimattomuudesta
menettelee rahoitusmarkkinoita koskevien
säännösten tai niiden nojalla annettujen mää-
räysten vastaisesti. Valvottavalle huomautus
voidaan antaa, jos valvottava tahallaan tai
huolimattomuudesta menettelee toimilupansa
ehtojen vastaisesti eikä asia kokonaisuutena
harkiten anna aihetta ankarampiin toimenpi-
teisiin.

Julkinen huomautus voidaan antaa 1 mo-
mentissa säädetyin edellytyksin myös 6 §:ssä
tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle.

Julkinen huomautus voidaan antaa myös
muulle henkilölle, joka laiminlyö tai rikkoo
muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä
tavalla arvopaperimarkkinalain tai sen nojalla
annettuja säännöksiä:

1) markkinoiden väärinkäytöstä;
2) julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroo-

pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vas-
taavan kaupankäynnin kohteena olevan
taikka tällaisen kaupankäynnin kohteeksi
haetun arvopaperin arvoon vaikuttavien tieto-
jen julkistamisesta;

3) monenkeskisen kaupankäynnin koh-
teena meklarilistalla olevan arvopaperin ar-
voon vaikuttavien tietojen julkistamisesta;

4) arvopaperin tarjoamiseen tai 2 kohdassa
tarkoitetun kaupankäynnin kohteeksi ottami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta;
taikka

5) julkisesta ostotarjouksesta tai tarjousvel-
vollisuudesta.

Julkinen huomautus voidaan antaa myös 3
momentissa tarkoitetulle henkilölle, joka lai-
minlyö tai rikkoo arvopapereiden yleisölle
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ot-
tamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä
ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta an-
nettuja Euroopan yhteisöjen komission ase-
tuksia.

Luonnolliselle henkilölle julkinen huo-
mautus voidaan antaa, jos tämä menettelee

häntä henkilökohtaisesti velvoittavien sään-
nösten tai määräysten vastaisesti.

Julkista huomautusta ei voida antaa, jos
sen kohde on välittömästi virheen havaittuaan
oma-aloitteisesti ryhtynyt asiassa korjaaviin
toimenpiteisiin.

Julkisesta huomautuksesta tiedotettaessa
on käytävä ilmi, onko huomautuksen anta-
mista koskeva päätös lainvoimainen. Jos
muutoksenhakuviranomainen kumoaa pää-
töksen, Rahoitustarkastuksen on tiedotettava
muutoksenhakuviranomaisen päätöksestä
vastaavalla tavalla kuin se on tiedottanut jul-
kisen huomautuksen antamisesta.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei vaikuta
Rahoitustarkastuksen velvollisuuteen tuottaa
ja jakaa tietoa toiminnastaan siten kuin siitä
erikseen säädetään.

Se, jolle julkinen huomautus on annettu,
voi valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

26 a §

Seuraamusmaksu

— — — — — — — — — — — — —
Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös

muulle henkilölle, joka laiminlyö tai rikkoo
muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä
tavalla 1 momentissa tarkoitettuja arvopape-
rimarkkinalain tai sen nojalla annettuja sään-
nöksiä:

1) sisäpiirintiedon käytöstä tai kurssin vää-
ristämisestä;

2) julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vas-
taavan kaupankäynnin kohteena olevan
taikka tällaisen kaupankäynnin kohteeksi
haetun arvopaperin arvoon vaikuttavien tieto-
jen julkistamisesta;

3) monenkeskisen kaupankäynnin koh-
teena meklarilistalla olevan arvopaperin ar-
voon vaikuttavien tietojen julkistamisesta;

4) arvopaperin tarjoamiseen tai 2 kohdassa
tarkoitetun kaupankäynnin kohteeksi ottami-
seen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta;
taikka

5) julkisesta ostotarjouksesta tai tarjousvel-
vollisuudesta.

Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös 2
momentissa tarkoitetulle henkilölle, joka lai-
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minlyö tai rikkoo arvopapereiden yleisölle
tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ot-
tamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä
ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta an-
nettuja Euroopan yhteisöjen komission ase-
tuksia.
— — — — — — — — — — — — —

5 luku

Valvontayhteistyö ulkomaan valvontavi-
ranomaisen kanssa

27 §

Valvontayhteistyö

Rahoitustarkastuksen on toimittava yhteis-
työssä Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion Rahoitustarkastusta vastaavan valvon-
taviranomaisen kanssa.

28 §

Isäntävaltion lainsäädännön noudattamisen
valvonta

Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion valvontaviranomaisen ilmoitettua, että
suomalainen valvottava palveluja tarjotessaan
tai muu rahoitusmarkkinoilla toimiva ei nou-
data voimassa olevia säännöksiä, Rahoitus-
tarkastuksen on ryhdyttävä tarpeellisiin toi-
menpiteisiin sen varmistamiseksi, että sään-
nösten vastainen toiminta lopetetaan. Rahoi-
tustarkastuksen on ilmoitettava kyseisen val-
tion valvontaviranomaiselle niistä toimenpi-
teistä, joihin se on ryhtynyt.

29 §

Suomeen sijoittautuneen ulkomaisen valvot-
tavan tarkastaminen

Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion valvontaviranomainen voi suorittaa tai
suorituttaa kyseisestä valtiosta Suomeen si-
joittautuneen valvottavansa tai muun rahoi-
tusmarkkinoilla toimivan valvonnan kannalta
tarpeellisen tarkastuksen ilmoitettuaan asiasta
ensin Rahoitustarkastukselle.

Ulkomaisen valtion valvontaviranomaisen
pyynnöstä Rahoitustarkastus voi toimival-
tansa puitteissa tehdä tarkastuksen kyseisestä
valtiosta Suomeen sijoittautuneessa ulkomai-
sessa valvottavassa ja muussa rahoitusmark-
kinoilla toimivassa taikka muulla tavoin val-
voa ja tarkastaa tällaista valvottavaa ja muuta
rahoitusmarkkinoilla toimivaa.

30 §

Ulkomaiseen valvottavaan kohdistuvasta toi-
menpiteestä ilmoittaminen

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion val-
vontaviranomaiselle, jos kyseisestä valtiosta
Suomeen sijoittautuneen tai muutoin palve-
luja tarjoavan ulkomaisen valvottavan tai
muun rahoitusmarkkinoilla toimivan toiminta
on säännösten tai määräysten vastaista eikä
se ole ryhtynyt Rahoitustarkastuksen vaati-
miin toimenpiteisiin säännösten tai määräys-
ten vastaisen toiminnan lopettamiseksi.

30 a §

Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä erityi-
nen yhteistyö

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava tie-
toonsa tullut markkinoiden väärinkäyttöä
koskeva seikka ja epäilys sen Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvan valtion valvontavi-
ranomaiselle, jonka alueella kyseistä toimin-
taa harjoitetaan tai jossa rahoitusvälineet, joi-
hin toiminta vaikuttaa, ovat julkista kaupan-
käyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena
tai on haettu tällaisen kaupankäynnin koh-
teeksi.

Rahoitustarkastuksen on suoritettava toi-
sen Euroopan talousalueeseen kuuluvan val-
tion valvontaviranomaisen pyynnöstä mark-
kinoiden väärinkäyttöön liittyvä tutkimus.
Pyynnön esittäneen viranomaisen henkilös-
töön kuuluva saa osallistua tutkimukseen.

31 a §

Valvontayhteistyöstä kieltäytyminen

Rahoitustarkastus voi kieltäytyä valvon-
tayhteistyöstä Euroopan talousalueeseen kuu-
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luvan valtion valvontaviranomaisen kanssa
vain, jos:

1) yhteistyö vaarantaisi Suomen itsemää-
räämisoikeutta, turvallisuutta tai yleistä jär-
jestystä;

2) yhteistyöpyyntö koskee henkilöä, jota
koskeva yhteistyöpyynnön tarkoittamaa asiaa
koskeva oikeudenkäynti on vireillä Suo-
messa;

3) Suomessa on annettu lainvoimainen
päätös, joka koskee yhteistyöpyynnön koh-
teena olevaa henkilöä ja tekoa.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava kiel-
täytymisestä ja sen perusteista pyynnön esit-
täneelle viranomaiselle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 934

Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain

(1294/2004) 1 §:n 2 momentin 3 kohta, 2 §:n 4 momentti, 5 §:n 3 momentti, 6 §:n 3 momentti
ja 7 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä on 2 §:n 4 momentti laissa 131/2007 sekä
lisätään 1 §:n 2 momenttiin uusi 4 kohta ja 7 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi

viimeksi mainitussa laissa, uusi 10 a ja 10 b kohta seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Velvollinen suorittamaan valvontamaksun

(maksuvelvollinen) on:
— — — — — — — — — — — — —

3) arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1
luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi hakemuksesta otetun arvo-
paperin liikkeeseenlaskija;

4) arvopaperimarkkinalain 1 luvun
3 a §:ssä tarkoitetun monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteena meklarilistalla olevan arvo-
paperin liikkeeseenlaskija.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Valvontamaksu

— — — — — — — — — — — — —
Suhteellinen maksu lasketaan maksuvel-

vollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen
mukaisen taseen loppusumman tai liikevaih-
don, luottolaitostoiminnasta annetun lain
55 §:n 1 momentissa tarkoitetun omien varo-
jen vähimmäismäärää koskevan vaatimuksen
(pääomavaatimus) tai viimeksi päättyneen
kalenterivuoden lopussa hallinnoitujen sijoi-
tusrahastojen varojen yhteismäärän perus-
teella, jollei 3 §:stä muuta johdu. Sijoituspal-
veluyrityksen liikevaihdoksi katsotaan tu-
loslaskelman mukaisten tuottojen yhteis-
määrä, jolloin arvopaperikaupan ja valuutta-
toiminnan osalta mukaan luetaan nettotuotot.
Jos nettotuotto on negatiivinen, se merkitään
nollaksi.

5 §

Sijoituspalveluyrityksen valvontamaksu

— — — — — — — — — — — — —
Sijoituspalveluyrityksen suhteellinen

maksu on 0,20 prosenttia yrityksen vuotui-
sesta liikevaihdosta ja 0,75 prosenttia pää-

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
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omavaatimuksesta. Sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain 45 §:n 3—5 momentissa tarkoi-
tetun sijoituspalveluyrityksen suhteellinen
maksu on kuitenkin 0,20 prosenttia yrityksen
vuotuisesta liikevaihdosta. Edellä 2 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen suh-
teellinen maksu on 0,16 prosenttia ja maini-
tun momentin 3 kohdassa tarkoitetun sivu-
liikkeen suhteellinen maksu 0,35 prosenttia
sivuliikkeen vuotuisesta liikevaihdosta.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Rahastoyhtiön valvontamaksu

— — — — — — — — — — — — —
Rahastoyhtiön suhteellinen maksu on

0,0055 prosenttia yhtiön hallinnoimien sijoi-
tusrahastojen varojen yhteismäärästä ja, jos
yhtiö tarjoaa sijoitusrahastolain 5 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettua omaisuuden-
hoitoa tai 2 kohdassa tarkoitettua sijoitusneu-
vontaa, 0,35 prosenttia näistä sijoituspalve-
luista saadusta liikevaihdosta. Edellä 2 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun sivuliikkeen
suhteellinen maksu on 0,21 prosenttia ja mai-
nitun momentin 3 kohdassa tarkoitetun sivu-
liikkeen suhteellinen maksu 0,53 prosenttia
sivuliikkeen vuotuisesta liikevaihdosta.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Muun perusmaksua maksavan valvonta-
maksu

Seuraavien maksuvelvollisten valvonta-
maksu muodostuu ainoastaan perusmaksusta:
— — — — — — — — — — — — —

10 a) arvopaperimarkkinalain 1 luvun
3 a §:ssä tarkoitetun monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteena meklarilistalla olevan
osakkeen liikkeeseenlaskijan perusmaksu on
40 laskentayksikköä;

10 b) monenkeskisen kaupankäynnin koh-
teena meklarilistalla olevan muun kuin 10 a
kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseen-
laskijan perusmaksu on 10 laskentayksikköä;
— — — — — — — — — — — — —

Jos yhteisö on maksuvelvollinen useam-
malla kuin yhdellä 1 momentin 12—14 koh-
dassa mainitulla perusteella, maksu peritään
vain kerran sen perusteen mukaan, joka joh-
taa korkeimpaan maksuun. Jos 1 momentin
12—14 kohdassa tarkoitettu maksuvelvolli-
nen on samalla toisen konsernin tytäryhteisö,
sen emoyhteisöltä ei peritä maksua samalla
perusteella. Jos yhteisö on maksuvelvollinen
9 tai 10 kohdassa mainitun perusteen ohella
10 a tai 10 b kohdassa mainitulla perusteella,
maksu peritään vain kerran ja sen perusteen
mukaan, joka johtaa korkeimpaan maksuun.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 935

rikoslain 51 luvun muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 51 luvun 7 §:n 1

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1526/2001, sekä
muutetaan 51 luvun 1 §:n 2 momentti ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 300/2005,

seuraavasti:

51 luku

Arvopaperimarkkinarikoksista

1 §

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö

— — — — — — — — — — — — —
Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan

myös henkilö, joka 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla käyttää monenkeskisen kaupan-
käynnin kohteena olevaan arvopaperiin liitty-
vää sisäpiirintietoa hyväksi tällaisessa kau-
pankäynnissä.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Kurssin vääristäminen

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle ta-
loudellista hyötyä vääristää julkisen kaupan-
käynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin
kohteena olevan arvopaperin kurssia, on tuo-
mittava kurssin vääristämisestä sakkoon tai
vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
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L a k i

N:o 936

indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain

(1195/2000) 2 §:n 7 kohta seuraavasti:

2 §

Poikkeukset

Tätä lakia ei sovelleta:
— — — — — — — — — — — — —

7) arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1
luvun 2 §:ssä tarkoitettuun arvopaperiin, kau-
pankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termii-
neillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 2
§:ssä tarkoitettuun johdannaissopimukseen

eikä muuhun johdannaissopimukseen, jonka
kohde-etuutena on sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain (922/2007) 4 §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettu kohde-etuus, tai joka
momentin 8 kohdan mukaisesti liittyy indek-
seihin;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marras-
kuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 43/2007
TaVM 4/2007
EV 39/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241, 2.9.2006, s. 26
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 937

sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoituspalveluyrityksistä 26 päi-
vänä lokakuuta 2007 annetun lain (922/2007) 17 §:n 1 momentin ja 73 §:n 2 momentin sekä
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa 26 päivänä
heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 7 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa
930/2007, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen
liitettävistä selvityksistä haettaessa

1) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
(922/2007) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua
sijoituspalveluyrityksen toimilupaa,

2) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
73 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa perus-
taa sivuliike valtioon, joka ei kuulu Euroopan
talousalueeseen, tai

3) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetun lain (580/1996) 7 §:n 1 momentissa
tarkoitettua sivuliikkeen toimilupaa.

2 §

Selvitys hakijasta

Kirjallisesta toimilupahakemuksesta on
käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen toimilu-
paa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi,

aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käynti-
osoite, hallinnollinen päätoimipaikka Suo-
messa 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
sijoituspalveluyrityksen yhtiöjärjestyksen
edellytyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön
aikomus hakea sijoituspalveluyrityksen toi-
milupaa että toimiluvan hakemisessa nouda-
tettava menettely;

3) selvitys siitä, että edellä 2 kohdassa
tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jä-
tetty rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihal-
litukselle siten kuin siitä säädetään osakeyh-
tiölain (624/2006) 5 luvun 30 §:n 2 momen-
tissa;

4) yhtiön kaupparekisteriote.
Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaa

haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hake-
muksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
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yhteystiedot sekä perustettavan yhtiön nimi,
käytettävät aputoiminimet, kotipaikka, hallin-
nollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut
toimipaikat.

Perustettavan yhtiön toimilupahakemuk-
seen on liitettävä mahdollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös sijoituspalveluyrityksen
perustamista koskevasta päätöksestä, jos pe-
rustajana 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.

3 §

Harjoitettava toiminta

Hakemuksessa on lueteltava ja kuvattava
ne sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
5 §:ssä tarkoitetut sijoituspalvelut, joita sijoi-
tuspalveluyritys aikoo tarjota. Hakemuksessa
on myös lueteltava ja kuvattava sijoituspalve-
luyrityksistä annetun lain 15 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetut oheispalvelut, joita sijoitus-
palveluyritys aikoo tarjota, ja se pykälän
1 momentin 8 kohdassa tarkoitettu muu liike-
toiminta, jota sijoituspalveluyrityksen on tar-
koitus harjoittaa.

4 §

Osakepääoma

Jos sijoituspalveluyritykseltä edellytetty si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:ssä
tarkoitettu osakepääoma ei ole toimilupaa
haettaessa maksettu, hakemukseen on liitet-
tävä selvitys osakepääoman maksamista kos-
kevista sitoumuksista. Selvityksen tulee sisäl-
tää osakeyhtiön perustamiskirja tai merkintä-
lista, johon osakkeet on merkitty, perustamis-
kokouksen pöytäkirja sekä tiedot merkitsi-
jöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsi-
jänä olevan oikeushenkilön osakkeiden mer-
kintää koskevasta päätöksestä ja merkitsijän
kaupparekisteriote sekä merkitsijänä olevan
luonnollisen henkilön virkatodistus.

Jos sijoituspalveluyritykseltä edellytetty
osakepääoma on toimilupaa haettaessa koko-
naan maksettu, toimilupahakemukseen on lii-
tettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on
yhtiön omistuksessa ja hallinnassa. Hake-
mukseen on myös liitettävä yhtiön tilintarkas-
tajien allekirjoittama todistus siitä, että osa-
kepääoman 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 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu lausunto.

Mikäli pääomavaatimukset täytetään osa-
kepääoman, vastuuvakuutuksen tai näiden
yhdistelmän muodossa, tulee hakemukseen
liittää selvitys tästä pääomakokonaisuudesta.

5 §

Selvitys perustajista sekä tärkeimmistä osak-
keenomistajista ja osakkeenomistajien omis-

tusosuuksista

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspal-
veluyrityksen perustajat ja sellaiset omistajat,
joiden omistusosuus sijoituspalveluyrityk-
sestä suoraan tai välillisesti on vähintään yksi
kymmenesosa tai joiden omistama osuus
tuottaa vähintään kymmenen prosenttia sen
osakkeiden äänivallasta. Hakemuksesta on
käytävä ilmi kunkin omistajan omistusosuu-
den suuruus sekä perustajien ja omistajien
henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on lii-
tettävä perustajina ja omistajina olevien luon-
nollisten henkilöiden virkatodistukset tai niitä
vastaavat selvitykset sekä perustajina ja
omistajina olevien oikeushenkilöiden kaup-
parekisteriotteet tai niitä vastaavat selvityk-
set. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvi-
tys sellaisista sopimuksista tai muista järjes-
telyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa
tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden
syntymiseen.

Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 mo-
mentissa tarkoitetun perustajan ja omistajan
taloudellisesta asemasta, jonka tulee sisältää
myös tiedot perustajan ja omistajan sijoitus-
palveluyritykseltä saamista luotoista sisältäen
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luottojen pääoman, koron ja laina-ajan sekä
luotonantoon rinnastettavista eristä. Jos pe-
rustaja tai omistaja on oikeushenkilö, hake-
mukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos
perustaja tai omistaja on konsernin osa, kon-
sernitilinpäätöstiedot liitteineen kolmelta vii-
meiseltä tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös
on laadittu aiemmin kuin kuusi kuukautta
ennen hakemuksen jättämistä, hakemukseen
on liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja
allekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimi-
sen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen
asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtu-
mista sekä yhtiön hakemushetken taloudelli-
sesta tilanteesta ja tuloksesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot
ja selvitys 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.

6 §

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johto

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäljen-
nökset tarpeellisista yhtiökokouksen ja halli-
tuksen kokouksen pöytäkirjoista taikka
muista yhtiön ulkopuolisen tahon laatimista
asiakirjoista, joista ilmenevät sijoituspalvelu-
yritykselle valitut hallituksen varsinaiset ja
varajäsenet, yhtiölle valittu toimitusjohtaja ja
toimitusjohtajan sijainen sekä muu ylimpään
johtoon kuuluva henkilö. Hakemuksessa on
lisäksi mainittava hallituksen varsinaisten ja
varajäsenten, toimitusjohtajan ja mahdollisen
toimitusjohtajan sijaisen sekä muun ylimpään
johtoon kuuluvan henkilön yhteystiedot, jos
nämä eivät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä-
tai asiakirjoista, sekä liitettävä sanottujen
henkilöiden virkatodistukset.

Jos sijoituspalveluyritykselle on valittu
yksi tai useampi toimitusjohtajan sijainen,
selvityksestä on ilmettävä se, millä edellytyk-
sillä sijainen tulee toimitusjohtajan sijaan tä-
män ollessa estyneenä hoitamasta tehtä-

väänsä sekä se, mikä on eri sijaisten sijaantu-
lojärjestys.

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

7 §

Selvitys sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuu-
desta

Hakemukseen on liitettävä selvitys sijoi-
tuspalveluyrityksistä annetun lain 27 §:ssä
tarkoitetusta sijoituspalveluyrityksen merkit-
tävästä sidonnaisuudesta. Hakemukseen on
lisäksi liitettävä selvitys sopimuksista tai
muista järjestelyistä, jotka johtavat tai saatta-
vat johtaa edellä mainitussa lainkohdassa tar-
koitetun sijoituspalveluyrityksen sidonnai-
suuden syntymiseen.

8 §

Sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspal-
veluyrityksen tilintarkastajien nimet sekä se,
kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkastus-
yhteisöistä on sijoituspalveluyrityksistä anne-
tun lain 71 §:ssä tarkoitettu Keskuskauppaka-
marin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisö. Hakemukseen on liitettävä ote
tai jäljennös yhtiön tilintarkastajien valitse-
mista koskevasta yhtiökokouksen tai perusta-
miskokouksen pöytäkirjasta.

9 §

Taloudelliset toimintaedellytykset

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisten toi-
mintaedellytysten arvioimiseksi toimilupaha-
kemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma,
jonka tulee sisältää:

1) yksityiskohtainen selvitys harjoitetta-
vaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuu-
desta sekä toiminnan jakautumisesta sijoitus-
palvelujen tarjoamiseen, oheispalvelujen tar-
joamiseen ja muun liiketoiminnan harjoitta-
miseen;

2) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tu-
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los- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seu-
raavalle kolmelle vuodelle;

3) arvio omien varojen riittävyydestä seu-
raavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma
riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden
varmistamiseksi;

4) selvitys pääoman saatavuudesta (pää-
omasuunnitelma), laskelmat riskialueittai-
sesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja ku-
vaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämi-
sestä.

Toimintasuunnitelman tulee lisäksi sisältää
selvitys asiamiehen ja sidonnaisasiamiehen
välityksellä harjoitettaviksi aiotuista sekä ul-
koistettavista toiminnoista. Hakemuksesta on
käytävä ilmi asiamiesten, sidonnaisasiamies-
ten sekä ulkoistettavia toimintoja hoitavien
nimet ja yhteystiedot.

Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa,
hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja,
jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpää-
töstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tili-
kaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu
aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hake-
muksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi
liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja alle-
kirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen
jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen ase-
maan olennaisesti vaikuttaneista seikoista
sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta ti-
lanteesta ja tuloksista.

Toimilupahakemukseen on liitettävä jäl-
jennös hakemuksesta, jolla yhtiö on hakenut
sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä.

10 §

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sijoituspalveluyrityksen sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan osalta hakemukseen
on liitettävä:

1) kuvaus sijoituspalveluyrityksen organi-
saatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä
päätöksentekojärjestelmästä ja selvitys pal-
kattavan henkilöstön määrästä sekä henkilös-
tölle asetettavista ammatillisista vaatimuk-
sista;

2) kuvaus sisäisen valvonnan, riskienhal-
linnan ja liiketoiminnasta riippumattoman
riskienhallinnan arvioinnin järjestämisestä;

3) kuvaus sisäisen tarkastuksen järjestämi-
sestä;

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

5) selvitys niistä järjestelmistä ja menetel-
mistä, joilla sijoituspalveluyrityksen on tar-
koitus seurata ja hallita sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain 5 luvun 46 §:ssä tarkoitet-
tuja riskejä;

6) kuvaus riittävän tiedonkulun sekä ris-
kienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaami-
sesta asiamiehen ja sidonnaisasiamiehen väli-
tyksellä harjoitettavien sekä ulkoistettavien
toimintojen osalta;

7) selvitys luotonmyönnön tavoitteista ja
riskinoton periaatteista, luoton myöntöpro-
sessista, luottoriskien tunnistamis-, mittaa-
mis-, seuranta- ja valvontajärjestelmistä sekä
luottoriskien hallinnan arvioinnista;

8) selvitys kirjanpitojärjestelmästä ja kir-
janpitomenetelmistä;

9) kuvaus tietojärjestelmistä, tietohallinto-
strategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta
sekä kuvaus ulkoistettavista tietotekniikka-
palveluista;

10) kuvaus tietoturvallisuusorganisaatiosta
ja –vastuista, tietoturvallisuusperiaatteista ja
tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallin-
nasta;

11) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset
ohjeet;

12) selvitys siitä, miten tietopalveluyritys
on varautunut toiminnan jatkumiseen häiriö-
tilanteissa;

13) sijoituspalveluyrityksen keskeisten toi-
mintojen jatkuvuussuunnitelmat.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä sijoitus-
palveluyrityksen päätöksentekoelinten työjär-
jestykset sekä sijoituspalveluyrityksessä so-
vellettavat sisäiset toimintaohjeet.

11 §

Toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoi-
hin liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä tarjot-
tavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta sel-
vitys siitä, miten sijoituspalveluyrityksessä
huolehditaan sijoitus- ja oheispalvelujen tar-
joamiseen liittyvien toiminnan järjestämistä
ja asiakassuhteissa noudatettavia menettelyta-
poja koskevien säännösten sekä markkinoi-
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den väärinkäytän estämistä koskevien sään-
nösten noudattamista.

Mikäli toimiluvan hakija aikoo järjestää
monenkeskistä kaupankäyntiä, tulee hake-
mukseen liittää luonnos tällaisen kaupan-
käynnin säännöiksi.

12 §

Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjes-
telmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja joh-
don hyväksymät sisäiset ohjeet asiakkaan
tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä,
miten varmistutaan rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen estämiseksi annettuihin määräyk-
siin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvel-
vollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasia-
kirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja
henkilökunnan koulutusohjelmasta.

13 §

Sijoituspalveluyrityksen perustajien ja osak-
keenomistajien luotettavuus, hyvämaineisuus,

kokemus ja muu sopivuus

Hakemukseen on liitettävä edellä 5 §:ssä
tarkoitettua perustajaa ja osakkeenomistajaa
tai sellaiseen rinnastettavaa luonnollista hen-
kilöä koskeva tällaisen henkilön päiväämä ja
allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

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

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

4) tiedot vajaavaltaisista, joiden edunval-
vojana ilmoittaja toimii, vajaavaltaisten mää-
räysvallassa olevista yhteisöistä, vajaavaltais-
ten omistusosuuksista sijoituspalveluyrityk-
sessä taikka sellaisista sopimuksista tai
muista järjestelyistä, jotka toteutuessaan joh-
tavat edellä tarkoitetun määräysvallan tai
omistusosuuden syntymiseen;

5) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edusta-
man vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön harjoitta-

masta tai suunnitellusta yhteistyöstä sijoitus-
palveluyrityksen kanssa;

6) tiedot ilmoittajan määräysvallassa ole-
vista yhteisöistä sekä tällaisten yhteisöjen 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 edusta-
man 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 ta-
lousalueella vastaavan kaupankäynnin koh-
teeksi taikka tällaiseen osuuteen mahdolli-
sesti johtavista sopimuksista tai muista järjes-
telyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edusta-
man vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön sellaisesta
omistuksesta tai ääniosuudesta toisessa sijoi-
tuspalveluyrityksessä, joka ylittää yhden
kymmenesosan sijoituspalveluyrityksen pää-
oma- tai äänimäärästä taikka tällaiseen osuu-
teen mahdollisesti 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 tarkoi-
tetussa asemassa kohdistetuista mahdollisista
kurinpito-, huomautus- tai muista moiteme-
nettelyistä 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

4114 N:o 937



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 ase-
massa, kotipaikan ulosottoviranomaisen anta-
man todistuksen edellä tarkoitetun henkilön
tai yhteisön mahdollisesti täytäntöönpanossa
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 ha-
kenut luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk-
sen, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön toimi-
lupaa ja jos on, milloin, missä ja millaisella
lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta toi-
miluvan peruuttamisesta ja 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-
tioyhteisön tai jonkin rahoitusalalla ammatil-
lisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen it-
sesääntelyjärjestön jäsenyyttä ja jos on, mil-
loin, missä ja millaisella lopputuloksella,
sekä tiedot mahdollisesta jäsenyydestä erotta-
misesta ja erottamisen syy;

16) muun sellaisen seikan, jota ilmoittaja
pitää olennaisena arvioitaessa hänen luotetta-
vuuttaan, hyvämaineisuutta, kokemusta ja
muuta sopivuutta sijoituspalveluyrityksen pe-
rustajana tai osakkeenomistajana.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö
on vajaavaltainen tai hänen toimintakelpoi-
suuttaan on rajoitettu, edunvalvojan on li-
säksi liitettävä hakemukseen selvitys ilmoit-
tajan vajaavaltaisuudesta tai toimintakelpoi-
suuden rajoittamisesta sekä edunvalvojaa it-
seään koskeva ilmoitus, joka sisältää 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset, jol-
leivät tiedot ja selvitykset ilmene 1
momentissa tarkoitettua henkilöä koskevasta
ilmoituksesta.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä edellä
5 §:ssä tarkoitettua perustajaa, osakkeenomis-
tajaa tai sellaiseen rinnastettavaa oikeushen-
kilöä koskeva tällaisen oikeushenkilön puo-
lesta nimenkirjoitusoikeutta käyttävien luon-

nollisten henkilöiden päiväämä ja allekirjoit-
tama 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 lu-
vanvaraista toimintaa sekä kuka toimiluvan
on myöntänyt, missä ja milloin;

4) tiedot ilmoittajan määräysvallankäyttä-
jistä;

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

6) tiedot ilmoittajan tai sen määräysval-
lassa olevan yhteisön edellä 1 momentin 8
kohdassa tarkoitetuista omistus- tai ääni-
osuuksista taikka tällaiseen osuuteen mahdol-
lisesti johtavista sopimuksista tai muista jär-
jestelyistä;

7) tiedot ilmoittajan tai sen määräysval-
lassa olevan yhteisön edellä 1 momentin 9
kohdassa tarkoitetuista omistus- tai ääni-
osuuksista taikka tällaiseen osuuteen mahdol-
lisesti johtavista sopimuksista tai muista jär-
jestelyistä;

8) tiedot ilmoittajaan tai sen määräysval-
lassa olevaan yhteisöön kohdistetuista mah-
dollisista kurinpito-, huomautus- tai muista
moitemenettelyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai sen määräysval-
lassa olevan yhteisön mahdollisesti alka-
neesta velkajärjestely- tai konkurssimenette-
lystä;

10) ilmoittajan tai sen määräysvallassa ole-
van yhteisön kotipaikan ulosottoviranomai-
sen antaman todistuksen edellä tarkoitettujen
yhteisöjen mahdollisesti täytäntöönpanossa
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 toimiluvan
peruuttamisesta sekä toimiluvan peruuttami-
sen syy;

12) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen
hänen määräysvallassa oleva yhteisö hakenut
arvopaperipörssin, optioyhteisön tai jonkin
rahoitusalalla ammatillisen perusteen mukai-
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sesti järjestäytyneen itsesääntelyjärjestön jä-
senyyttä ja jos on, milloin, missä ja millai-
sella lopputuloksella, sekä tiedot mahdolli-
sesta jäsenyydestä erottamisesta ja erottami-
sen syy.

14 §

Sijoituspalveluyrityksen johdon luotettavuus,
hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus

Hakemukseen on liitettävä sijoituspalvelu-
yrityksen hallituksen jäseniä ja varajäseniä,
toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista
sekä muuta ylimpään johtoon kuuluvaa hen-
kilöä koskeva tällaisten henkilöiden päi-
väämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisäl-
tää:

1) edellä 13 §:n 1 momentin 1—16 koh-
dassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;

2) tiedot sijoituspalveluyrityksen ilmoitta-
jalle myöntämistä luotoista sisältäen luottojen
pääoman, koron ja laina-ajan sekä luotonan-
toon rinnastettavista eristä;

3) selvityksen siitä, että perustettavan yh-
tiön lukuun toimilupaa hakeva ilmoittaja hal-
litsee itseään ja omaisuuttaan;

4) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan
tehtävistä ja vastuista sijoituspalveluyrityk-
sessä;

5) tiedot ilmoittajan ammatillisesta koulu-
tuksesta;

6) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan
aikaisemmasta sijoituspalveluyrityksen tehtä-
vien hoidon kannalta olennaisesta työkoke-
muksesta ja niihin liittyneistä vastuista entis-
ten työnantajien palveluksessa;

7) selvityksen ilmoittajan kaikista omistus-
ja ääniosuuksista sijoituspalveluyrityksessä;

8) muun sellaisen seikan, jota voidaan pi-
tää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luo-
tettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja
muuta sopivuutta hoitaa sijoituspalveluyri-
tyksen hallintoa.

Hakemukseen on liitettävä selvitys edellä
13 §:n 3 momentissa tarkoitetun yrityksen
hallituksen jäseniä ja varajäseniä, toimitus-
johtajaa ja toimitusjohtajan sijaista sekä
muuta ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä
koskeva tällaisen henkilön päiväämä ja alle-
kirjoittama ilmoitus, joka sisältää:

1) edellä 13 §:n 1 momentin 1—5, 7 ja

9—14 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvityk-
set;

2) selvityksen siitä, että perustettavan yh-
tiön lukuun toimilupaa hakeva ilmoittaja hal-
litsee itseään ja omaisuuttaan;

3) muun sellaisen seikan, jota voidaan pi-
tää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luo-
tettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja
muuta sopivuutta.

15 §

Euroopan talousalueen ulkopuoliseen val-
tioon perustettavan sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen lupahakemukseen liitettävät tie-

dot

Suomessa toimiluvan saaneen sijoituspal-
veluyrityksen lupahakemukseen sivuliikkeen
perustamiseksi Euroopan talousalueen ulko-
puoliseen valtioon on liitettävä:

1) jäljennös sijoituspalveluyrityksen toimi-
valtaisen elimen päätöksestä perustaa sivu-
liike toiseen valtioon;

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

3) selvitys sijaintivaltion sijoituspalvelu-
yrityksen toimintaa ja valvontaa koskevasta
lainsäädännöstä;

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 si-

joituspalveluyrityksen organisaatioon, sivu-
liikkeen organisaatiorakenne ja selvitys si-
donnaisasiamiehen käyttämisestä;

9) tiedot sivuliikkeen johtoon kuuluvista
henkilöistä sekä 14 §:ssä tarkoitettu selvitys
näistä henkilöistä;

10) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyri-
tyksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta si-
vuliikkeessä järjestetään;

11) selvitys sijoituspalveluyrityksen ja sen
sivuliikkeen välisestä raportoinnista ja
muusta tietojen vaihdosta sekä sen järjestämi-
sestä.
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16 §

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyri-
tyksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen

toimilupahakemukseen liitettävät tiedot

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyri-
tyksen on liitettävä Suomeen perustettavan
sivuliikkeen toimilupahakemukseen sijoitus-
palveluyrityksen osalta:

1) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös
sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta sen ko-
tivaltiossa;

2) kotivaltion asianomaisen viranomaisen
lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomeen,
jos tällainen lupa on sijoituspalveluyrityksen
kotivaltion lainsäädännön mukaan sivuliik-
keen perustamisen edellytys;

3) ote tai jäljennös sijoituspalveluyrityksen
päättävien elinten kokouksen päätöksestä,
jolla on päätetty perustaa Suomeen sivuliike,
ja perustamisessa noudatettava menettely;

4) edellä 2—8, 11, 13 ja 14 §:ssä sekä
10 §:n 1 momentissa tarkoitetut selvitykset
sijoituspalveluyrityksestä.

Sivuliikkeen osalta toimilupahakemukseen
on liitettävä:

1) sivuliikkeen toimintasuunnitelma, jonka
tulee sisältää edellä 9 §:n 1 momentissa ja
10—12 §:ssä tarkoitetut selvitykset;

2) selvitys sivuliikkeen organisaatiosta
sekä edellä 14 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja
luotettavuusselvitys sivuliikkeen johdosta;

3) selvitys raportointijärjestelmästä sivu-
liikkeestä sijoituspalveluyritykselle sekä val-
voville viranomaisille;

4) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyri-
tyksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta si-
vuliikkeessä järjestetään.

Sijoituspalveluyrityksen valvonnasta ja si-
joituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädän-
nöstä hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys Rahoitustarkastuksen tietojen-
saantioikeudesta sijoituspalveluyrityksen ko-
tivaltion valvontaviranomaisilta;

2) selvitys Rahoitustarkastuksen tarkastus-
ja tietojensaantioikeudesta sivuliikkeessä;

3) selvitys sijoituspalveluyrityksen kotival-
tion valvontaviranomaisen oikeudesta tarkas-
taa ja valvoa Suomessa sijaitsevaa sivulii-
kettä;

4) selvitys sijoituspalveluyrityksen toimin-
taa ja valvontaa koskevasta sijoituspalvelu-
yrityksen kotivaltion lainsäädännöstä sekä
selvitys rahoitusjärjestelmän rikollisen hy-
väksikäytön estämistä koskevasta lainsäädän-
nöstä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
sijoituspalveluyrityksen kotivaltion sijoitta-
jien korvausrahastoa vastaavasta järjestel-
mästä sekä siitä, kuuluuko sijoituspalveluyri-
tys ja sen ulkomailla sijaitseva sivuliike tä-
män järjestelmän piiriin. Selvityksestä on il-
mettävä kotivaltion suojan taso.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 938

rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä tammikuuta 1999 anne-
tun sijoitusrahastolain (48/1999) 5 a §:n, 9 §:n 1 momentin ja 126 §: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 toimilu-
paa.

2 §

Selvitys hakijasta

Rahastoyhtiön kirjallisesta toimilupahake-

muksesta on käytävä ilmi rahastoyhtiön toi-
milupaa hakevan yhtiön täydellinen toimi-
nimi, 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, joilla
yhtiöjärjestys on päätetty muuttaa vastaa-
maan rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen edelly-
tyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön aikomus
hakea rahastoyhtiön toimilupaa että toimilu-
van hakemisessa noudatettava menettely;

3) selvitys siitä, että 2 kohdassa tarkoitettu
yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty rekiste-
röitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle si-
ten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain
(624/2006) 5 luvun 30 §:n 2 momentissa;

4) yhtiön kaupparekisteriote.
Jos rahastoyhtiön toimilupaa haetaan pe-

rustettavan yhtiön lukuun, hakemuksesta on
käytävä ilmi hakijan nimi ja yhteystiedot

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241; 2.9.2006, s. 26
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sekä perustettavan yhtiön nimi, mahdolliset
aputoiminimet, kotipaikka, hallinnollinen
päätoimipaikka Suomessa ja muut toimipai-
kat.

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 §

Harjoitettava toiminta

Toimilupahakemuksessa rahastoyhtiön on
kuvattava se sijoitusrahastolain 5 §:n 1 ja 2
momentissa tarkoitettu toiminta, jota yhtiö
aikoo harjoittaa, ja säilytysyhteisön on kuvat-
tava se 9 §:ssä tarkoitettu toiminta, jota yh-
teisö aikoo harjoittaa.

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 oi-
keushenkilön 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 sel-
vitys siitä, että maksettu määrä on yhtiön
omistuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on
myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien allekir-
joittama 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 8 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitettu lausunto.

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

5 §

Selvitys perustajista sekä tärkeimmistä osak-
keenomistajista ja osakkeenomistajien omis-

tusosuuksista

Rahastoyhtiön hakemuksesta on käytävä
ilmi rahastoyhtiön perustajat ja sellaiset
omistajat, joiden omistusosuus rahastoyh-
tiöstä suoraan tai välillisesti on vähintään
yksi kymmenesosa. Hakemuksesta on käy-
tävä ilmi kunkin omistajan omistusosuuden
suuruus sekä perustajan ja omistajien hen-
kilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen on liitet-
tävä perustajina ja omistajina olevien luon-
nollisten henkilöiden virkatodistukset tai niitä
vastaavat selvitykset sekä perustajina ja
omistajina olevien oikeushenkilöiden kaup-
parekisteriotteet tai niitä vastaavat selvityk-
set. Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvi-
tys sellaisista sopimuksista tai muista järjes-
telyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa
tässä momentissa tarkoitetun omistusosuuden
syntymiseen.

Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 mo-
mentissa tarkoitetun perustajan ja omistajan
taloudellisesta asemasta, jonka tulee sisältää
myös tiedot perustajan ja omistajan rahasto-
yhtiöltä saamista luotoista, sisältäen luottojen
pääoman, koron ja laina-ajan, sekä luotonan-
toon rinnastettavista eristä. Jos perustaja tai
omistaja on oikeushenkilö, hakemukseen on
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liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos perustaja tai
omistaja on konsernin osa, konsernitilinpää-
töstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tili-
kaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu
aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hake-
muksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä
yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama
selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sat-
tuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olen-
naisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yh-
tiön 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 perustajista ja
osakkeenomistajista sekä osakkeenomistajien
omistusosuuksista esitettävää selvitystä.

6 §

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johto

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä otteet tai jäljennökset tarpeellisista
yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen
pöytäkirjoista taikka muista yhtiön ulkopuoli-
sen tahon laatimista asiakirjoista, joista ilme-
nevät rahastoyhtiölle valitut hallituksen varsi-
naiset ja varajäsenet, yhtiölle valittu toimitus-
johtaja ja mahdollinen toimitusjohtajan sijai-
nen sekä muut ylimpään johtoon kuuluvat
henkilöt. Hakemuksessa on lisäksi mainittava
hallituksen varsinaisten ja varajäsenten, toi-
mitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan
sijaisen sekä muiden ylimpään johtoon kuu-
luvien henkilöiden yhteystiedot, jos nämä ei-
vät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä- tai
asiakirjoista, ja siihen on liitettävä sanottujen
henkilöiden virkatodistukset.

Jos rahastoyhtiölle on valittu yksi tai use-
ampi toimitusjohtajan sijainen, hakemuksesta
on käytävä ilmi, millä edellytyksillä toimitus-

johtajan sijainen tulee toimitusjohtajan sijaan
tämän ollessa estyneenä hoitamasta tehtä-
väänsä sekä se, mikä on toimitusjohtajan si-
jaisten 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 lii-
tettävä selvitys sopimuksista tai muista järjes-
telyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa
merkittävän sidonnaisuuden syntymiseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vas-
taavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuk-
seen liitettävää selvitystä sijoitusrahastolain
9 a §:n 1 momentissa tarkoitetuista merkittä-
vistä 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 Keskuskauppaka-
marin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintar-
kastusyhteisö. Säilytysyhteisön toimilupaha-
kemuksesta on käytävä ilmi yhtiön tilintar-
kastajan ja mahdollisen varatilintarkastajan
nimi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote
tai jäljennös yhtiön tai yhteisön tilintarkasta-
jien valitsemista koskevan yhtiökokouksen
tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

9 §

Taloudelliset toimintaedellytykset

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön taloudel-
listen toimintaedellytysten arvioimiseksi toi-
milupahakemukseen on liitettävä toiminta-
suunnitelma.
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Rahastoyhtiön toimintasuunnitelman tulee
sisältää:

1) yksityiskohtainen selvitys harjoitetta-
vaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuu-
desta sekä toiminnan jakautumisesta sijoitus-
rahastotoimintaan, siihen olennaisesti liitty-
vään toimintaan ja muiden sijoitusrahastolain
5 §:ssä tarkoitettujen palvelujen tarjontaan;

2) kuvaukset rahasto-osuusrekisterin pitä-
misestä, rahasto-osuuksien merkintöjen ja lu-
nastusten tekemisestä ja rahasto-osuuden ar-
vonlaskennasta;

3) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tu-
los- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seu-
raavalle 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 varmistami-
seksi;

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

Säilytysyhteisön toimintasuunnitelman tu-
lee sisältää:

1) yksityiskohtainen selvitys harjoitetta-
vaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuu-
desta sekä toiminnan jakautumisesta säilytys-
yhteisötoimintaan ja siihen olennaisesti liitty-
vään toimintaan;

2) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä tu-
los- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet seu-
raavalle kolmelle vuodelle.

Jos rahastoyhtiön toimilupaa hakevalla yh-
tiöllä on aiempaa liiketoimintaa, hakemuk-
seen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos ha-
kija on konsernin osa, konsernitilinpäätöstie-
dot 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 laati-
misen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelli-
seen asemaan olennaisesti vaikuttaneista sei-
koista sekä yhtiön hakemushetken taloudelli-
sesta tilanteesta ja tuloksesta.

Mitä 4 momentissa säädetään, koskee vas-

taavasti säilytysyhteisön toimilupahakemuk-
seen liitettävää selvitystä.

Jos rahastoyhtiö aikoo harjoittaa sijoitusra-
hastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toi-
mintaa, toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) jäljennös hakemuksesta, jolla rahastoyh-
tiö on hakenut sijoittajien korvausrahaston
jäsenyyttä;

2) selvitys pääoman saatavuudesta (pää-
omasuunnitelma), laskelmat riskialueittai-
sesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja ku-
vaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämi-
sestä.

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 ammatil-
lisista vaatimuksista;

3) kuvaus sisäisen valvonnan, riskienhal-
linnan ja liiketoiminnasta riippumattoman
riskienhallinnan arvioinnin järjestämisestä;

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 turvaami-
sesta asiamiehen välityksellä harjoitettavien
ja muiden ulkoistettavien toimintojen osalta;

8) selvitys kirjanpitojärjestelmästä ja kir-
janpitomenetelmistä;

9) kuvaus tietojärjestelmistä, tietohallinto-
strategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta
sekä ulkoistettavista tietotekniikkapalve-
luista;

10) kuvaus tietoturvallisuusorganisaa-
tiosta, tietoturvallisuusvastuista ja –periaat-
teista sekä tietoturvallisuuteen liittyvien ris-
kien hallinnasta;
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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 toi-
mintaohjeet.

Säilytysyhteisön toimilupahakemukseen
on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
osalta liitettävä vastaavat kuvaukset ja selvi-
tykset, kuin mitä 1 momentin 1—5 ja 8—11
kohdassa ja 2 momentissa rahastoyhtiön toi-
milupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
säädetään.

11 §

Toiminnan järjestämiseen ja menettelytapoi-
hin liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä tarjot-
tavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta sel-
vitys siitä, miten rahastoyhtiössä huolehdi-
taan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen
liittyvien toiminnan järjestämistä ja asiakas-
suhteissa noudatettavia menettelytapoja kos-
kevien säännösten sekä markkinoiden väärin-
käytön estämistä koskevien säännösten nou-
dattamisesta.

12 §

Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjes-
telmä

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä selvitys ja johdon hyväksymät sisäi-
set ohjeet rahasto-osuuden omistajan tai sel-
laiseksi aikovan ja rahastoyhtiön asiakkaan
tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä,
miten varmistutaan rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen estämiseksi annettuihin määräyk-
siin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvel-
vollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasia-
kirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja
henkilökunnan koulutusohjelmasta. Mitä
edellä on säädetty, koskee vastaavasti säily-
tysyhteisön toimilupahakemukseen liitettävää
selvitystä rahasto-osuudenomistajan tai sel-

laiseksi aikovan tunnistamis- ja tuntemisjär-
jestelmästä.

13 §

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön perustajien
ja osakkeenomistajien luotettavuus, hyvämai-

neisuus, kokemus ja muu sopivuus

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä 5 §:ssä tarkoitettua perustajaa ja
osakkeenomistajaa tai sellaiseen rinnastetta-
vaa luonnollista henkilöä koskeva tällaisen
henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoi-
tus, 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 tar-
koitetun määräysvallan tai omistusosuuden
syntymiseen;

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

6) tiedot ilmoittajan määräysvallassa ole-
vista yhteisöistä sekä tällaisten yhteisöjen 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 edusta-
man vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön arvopaperi-
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markkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetuista
omistus- ja ääniosuuksista myös muissa kuin
sellaisissa yhteisöissä, joiden osake on otettu
julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan ta-
lousalueella vastaavan kaupankäynnin koh-
teeksi taikka tällaiseen osuuteen mahdolli-
sesti johtavista sopimuksista tai muista järjes-
telyistä;

9) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edusta-
man vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön sellaisesta
omistuksesta tai ääniosuudesta toisessa rahas-
toyhtiössä, joka ylittää yhden kymmenesosan
rahastoyhtiön pääoma- tai äänimäärästä
taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti joh-
tavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

10) tiedot ilmoittajan mahdollisesta mää-
räämisestä liiketoimintakieltoon;

11) tiedot ilmoittajan, hänen määräysval-
lassaan olevaan yhteisöön tai yhteisöön, jossa
hän on tai on ollut edellä 7 kohdassa tarkoi-
tetussa asemassa, kohdistetuista mahdollisista
kurinpito-, huomautus- tai muista moiteme-
nettelyistä 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 ase-
massa, kotipaikan ulosottoviranomaisen anta-
man todistuksen edellä tarkoitetun henkilön
tai yhteisön mahdollisesti täytäntöönpanossa
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, sijoituspalveluyri-
tyksen, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön toi-
milupaa ja jos on, milloin, missä ja millai-
sella lopputuloksella, sekä tiedot mahdolli-
sesta toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan
peruuttamisesta 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-
tioyhteisön tai jonkin rahoitusalalla ammatil-
lisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen it-
sesääntelyjärjestön jäsenyyttä ja jos on, mil-
loin, missä ja millaisella lopputuloksella,
sekä tiedot mahdollisesta jäsenyydestä erotta-
misesta ja erottamisen syy;

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

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö
on vajaavaltainen tai hänen toimintakelpoi-
suuttaan on rajoitettu, edunvalvojan on li-
säksi liitettävä hakemukseen selvitys ilmoit-
tajan vajaavaltaisuudesta tai toimintakelpoi-
suuden rajoittamisesta sekä edunvalvojaa it-
seään koskeva ilmoitus, joka sisältää 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset, jol-
leivät tiedot ja selvitykset ilmene 1
momentissa tarkoitettua henkilöä koskevasta
ilmoituksesta.

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
lisäksi liitettävä 5 §:ssä tarkoitettua perusta-
jaa, osakkeenomistajaa tai sellaiseen rinnas-
tettavaa oikeushenkilöä koskeva tällaisen oi-
keushenkilön puolesta nimenkirjoitusoikeutta
käyttävien luonnollisten henkilöiden päi-
väämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka sisäl-
tää:

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 lu-
vanvaraista 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 määräysval-
lassa olevan yhteisön 1 momentin 8 kohdassa
tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuksista
taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti joh-
tavista sopimuksista tai muista järjestelyistä;

7) tiedot ilmoittajan tai sen määräysval-
lassa olevan yhteisön 1 momentin 9 kohdassa
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tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuksista
taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti joh-
tavista 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 määräysval-
lassa olevan yhteisön mahdollisesti alka-
neesta velkajärjestely- tai konkurssimenette-
lystä;

10) ilmoittajan tai sen määräysvallassa ole-
van yhteisön kotipaikan ulosottoviranomai-
sen antaman todistuksen edellä tarkoitettujen
yhteisöjen mahdollisesti täytäntöönpanossa
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 ra-
joittamisesta 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 jäse-
nyyttä ja jos on, milloin, missä ja millaisella
lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta jä-
senyydestä erottamisesta ja erottamisen syy.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön toimilupahake-
mukseen säilytysyhteisön perustajien ja osak-
keenomistajien luotettavuudesta, hyvämainei-
suudesta, kokemuksesta ja muusta sopivuu-
desta liitettävää selvitystä.

14 §

Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön johdon luo-
tettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja muu

sopivuus

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä rahastoyhtiön hallituksen jäsentä ja
varajäsentä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohta-
jan sijaista sekä muuta ylimpään johtoon
kuuluvaa henkilöä koskeva tällaisen henkilön
päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus, joka si-
sältää:

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

2) tiedot rahastoyhtiön ilmoittajalle myön-
tämistä luotoista, sisältäen luottojen pää-
oman, koron ja laina-ajan, sekä luotonantoon
rinnastettavista eristä;

3) selvityksen siitä, että ilmoittaja hallitsee
itseään ja omaisuuttaan, jos toimilupaa hae-
taan perustettavan yhtiön lukuun;

4) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan
tehtävistä ja vastuita rahastoyhtiössä;

5) tiedot ilmoittajan ammatillisesta koulu-
tuksesta;

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

7) selvityksen ilmoittajan kaikista omistus-
ja ääniosuuksista rahastoyhtiössä;

8) muun sellaisen seikan, jota voidaan pi-
tää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luo-
tettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja
muuta sopivuutta hoitaa rahastoyhtiön hallin-
toa.

Rahastoyhtiön toimilupahakemukseen on
liitettävä 5 §:ssä tarkoitetun rahastoyhtiön
omistajana olevan oikeushenkilön hallituksen
tai vastaavan hallintoelimen jäsentä ja varajä-
sentä sekä toimitusjohtajaa ja toimitusjohta-
jan sijaista tai vastaavaa koskeva tällaisen
henkilön päiväämä ja allekirjoittama ilmoi-
tus, 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 pi-
tää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luo-
tettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja
muuta sopivuutta.

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

15 §

Rahastoyhtiön Euroopan talousalueen ulko-
puoliseen valtioon perustettavan sivuliikkeen

lupahakemukseen liitettävät selvitykset

Suomessa toimiluvan saaneen rahastoyh-
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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 täl-
lainen 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 or-
ganisaatiorakenne;

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.

16 §

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön Suo-
meen perustettavan sivuliikkeen toimilupaha-

kemukseen 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 pe-
rustamisessa noudatettavasta menettelystä:

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

Sivuliikkeen osalta toimilupahakemukseen
on liitettävä:

1) sivuliikkeen toimintasuunnitelma, jonka
tulee sisältää edellä 9 §:n 1 momentissa,
10 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:ssä tar-
koitetut selvitykset;

2) selvitys sivuliikkeen organisaatiosta
sekä 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 hakemuk-
seen 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 lii-
tettävä selvitys rahastoyhtiön kotivaltion si-
joittajien korvausrahastoa vastaavasta järjes-
telmästä sekä siitä, kuuluuko rahastoyhtiö ja
sen ulkomailla sijaitseva sivuliike tämän jär-
jestelmän piiriin. Selvityksestä on käytävä
ilmi kotivaltion suojan taso.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2007. Tällä asetuksella kumotaan
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valtiovarainministeriön 2 päivänä huhtikuuta
2004 antama asetus rahastoyhtiön ja säilytys-

yhteisön toimilupahakemukseen liitettävistä
selvityksistä (234/2004).

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 939

luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta 9 päivänä
helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 22 §:n 1 momentin ja 162 §:n 2 momentin sekä
ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993
annetun lain (1608/1993) 9 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 592/2003, nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen
liitettävistä selvityksistä haettaessa

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 22 §:n 1 momentissa tarkoitettua
luottolaitoksen toimilupaa,

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain
162 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa pe-
rustaa sivukonttori valtioon, joka ei kuulu
Euroopan talousalueeseen, tai

3) ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen
toiminnasta Suomessa annetun lain
(1608/1993) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua
sivukonttorin toimilupaa.

2 §

Selvitys perustettavasta luottolaitoksesta

Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä
ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen täy-

dellinen toiminimi, käytettävät aputoimini-
met, posti- ja käyntiosoite sekä kotipaikka.

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

tiöjärjestyksestä tai säännöistä;
2) ote tai jäljennös yhtiökokouksen, isän-

tien kokouksen tai osuuskunnan kokouksen
päätöksestä mahdollisine liitteineen, joilla
yhtiöjärjestys tai säännöt on päätetty muuttaa
vastaamaan luottolaitoksen yhtiöjärjestyksen
tai sääntöjen edellytyksiä ja josta ilmenee
yhteisön aikomus hakea luottolaitoksen toi-
milupaa;

3) yhteisön kaupparekisteriote.
Perustettavan luottolaitoksen lupahake-

mukseen on liitettävä mahdollisine liittei-
neen:

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

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote,
jos perustaja on oikeushenkilö, tai selvitys
kustakin perustajasta, jos perustaja on luon-
nollinen henkilö;

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039); EYVL N:o L 145, 30.4.2004, s. 1
Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073); EYVL N:o L 241; 2.9.2006, s. 26
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3) jäljennös perustamiskirjasta;
4) jäljennös mahdollisesta perustamisko-

kouksen pöytäkirjasta.
Kombinaatiosulautumisessa tai jakautumi-

sessa perustettavan luottolaitoksen toimilupa-
hakemukseen on liitettävä sulautumissuunni-
telma tai jakautumissuunnitelma.

3 §

Perustamispääoma

Jos luottolaitokselta edellytetty luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 44 §:ssä tarkoi-
tettu osake-, osuus- tai peruspääoma on toi-
milupaa haettaessa kokonaan maksettu, toi-
milupahakemukseen on liitettävä selvitys
siitä, että maksettu määrä on yhteisön omis-
tuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on
myös liitettävä yhteisön tilintarkastajien alle-
kirjoittama todistus siitä, että perustamispää-
oman maksua koskevia säännöksiä on nouda-
tettu.

Jos luottolaitoksen perustamispääomaa ei
ole toimilupaa haettaessa maksettu, hake-
mukseen on liitettävä selvitys perustamispää-
oman maksamista koskevista sitoumuksista.
Selvityksen tulee sisältää yhteisön perusta-
miskirja tai merkintälista, johon osakkeet tai
osuudet on merkitty, sekä tiedot merkitsi-
jöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsi-
jänä olevan oikeushenkilön perustamispää-
oman merkitsemistä koskevasta päätöksestä
sekä merkitsijän kaupparekisteriote.

Jos perustamispääomaa on merkitty oi-
keuksin tai velvollisuuksin panna yhteisöön
osaketta tai osuutta vastaan muuta omaisuutta
kuin rahaa taikka perustamispääoma on ko-
konaan tai osaksi maksettu muuna kuin ra-
hana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiö-
lain (624/2006) 2 luvun 8 §:n 4 momentissa
tarkoitettu lausunto.

4 §

Selvitys perustajista ja tärkeimmistä omista-
jista

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolai-
toksen perustajat ja sellaiset omistajat, joiden
omistusosuus luottolaitoksesta suoraan tai vä-

lillisesti on vähintään yksi kymmenesosa.
Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omis-
tajan omistusosuuden suuruus luottolaitoksen
osake-, osuus- tai peruspääomasta sekä pe-
rustajien ja omistajien henkilö- ja yhteystie-
dot. Hakemukseen on myös liitettävä selvitys
sellaisista sopimuksista tai muista järjeste-
lyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä
momentissa tarkoitetun omistusosuuden syn-
tymiseen. Jos perustaja tai omistaja on oi-
keushenkilö, hakemukseen on liitettävä sano-
tun oikeushenkilön kaupparekisteriote tai
muu vastaava selvitys.

Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 mo-
mentissa tarkoitetun perustajan ja omistajan
taloudellisesta asemasta, jonka tulee sisältää
myös tiedot perustajan ja omistajan luottolai-
tokselta saamista luotoista ja luotonantoon
rinnastettavista eristä. Jos perustaja tai omis-
taja on oikeushenkilö, hakemukseen on liitet-
tävä tilinpäätöstiedot ja, jos perustaja tai
omistaja on konsernin osa, konsernitilinpää-
töstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tili-
kaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu
aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hake-
muksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä
yhteisön hallituksen päiväämä ja allekirjoit-
tama selvitys tilinpäätöksen laatimisen jäl-
keen sattuneista yhteisön taloudelliseen ase-
maan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista
sekä yhteisön hakemushetken taloudellisesta
tilanteesta ja tuloksesta.

5 §

Luottolaitoksen johto

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäljen-
nökset tarpeellisista perustamiskokouksen,
yhtiökokouksen, isäntien kokouksen, osuus-
kunnan kokouksen, hallintoneuvoston koko-
uksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoista
taikka muista yhteisön ulkopuolisen tahon
laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät luot-
tolaitokselle valitut hallintoneuvoston ja hal-
lituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet, yh-
teisölle valittu toimitusjohtaja ja toimitusjoh-
tajan sijainen sekä muu ylimpään johtoon
kuuluva henkilö.
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6 §

Sopivuus- ja luotettavuusselvitys

Luottolaitoksen hallituksen jäsenten ja va-
rajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohta-
jan sijaisen sekä muun ylimpään johtoon
kuuluvan henkilön sopivuuden ja luotetta-
vuuden selvittämiseksi hakemukseen on lii-
tettävä näistä henkilöistä seuraavat tiedot:

1) ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön
syntymäaika ja -paikka, koulutus, asema luot-
tolaitoksessa ja mahdolliset aikaisemmat teh-
tävät luottolaitosalalla, aikaisempi työkoke-
mus sekä osallistuminen merkittäviin koulu-
tusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin;

2) ote liiketoimintakieltorekisteristä;
3) todistus siitä, että henkilö hallitsee itse-

ään ja omaisuuttaan;
4) selvitys mahdollisista rekisteröidyistä

maksuhäiriöistä ja ulosotossa olevista saata-
vista;

5) omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen
vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee si-
sältää luottolaitoksen nimi, henkilön täydelli-
nen nimi ja mahdolliset aikaisemmat nimet,
syntymäaika ja -paikka sekä vakuutus siitä,
ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtä-
väänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka sel-
vitys rikkomuksesta, josta on aiheutunut
edellä mainittu seuraamus;

6) selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta
seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvi-
oitaessa tämän sopivuutta ja luotettavuutta.

Luottolaitoksen omistajana olevan yhtei-
sön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, toi-
mitusjohtajasta ja toimitusjohtajan sijaisesta
sekä muusta ylimpään johtoon kuuluvasta
henkilöstä on hakemukseen liitettävä 1 mo-
mentissa tarkoitettu sopivuus- ja luotetta-
vuusselvitys, jos yhteisön omistusosuus luot-
tolaitoksesta on vähintään yksi kymmenes-
osa. Jos joku muu kuin edellä tarkoitettu taho
käyttää omistajana olevassa yhteisössä tosi-
asiallista määräysvaltaa, tästä on annettava
vastaava selvitys. Lisäksi vastaava selvitys
on annettava omistajana olevasta luonnolli-
sesta henkilöstä, jos tämän omistusosuus on
vähintään yksi kymmenesosa.

Jos Rahoitustarkastuksella ei ole oikeutta
saada luottolaitostoiminnasta annetun lain
40 §:n 2 momentissa tarkoitetun asian selvit-

tämiseksi toisesta valtiosta rikosrekisterin
otetta, hakemukseen on liitettävä rikosrekis-
terilaissa (770/1993) tarkoitettua rikosrekiste-
rin otetta vastaava viranomaisen tai muun
rekisterinpitäjän antama rekisterin ote tai to-
distus.

7 §

Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Hakemukseen on liitettävä selvitys luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 37 §:ssä tar-
koitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys so-
pimuksista tai muista järjestelyistä, jotka joh-
tavat tai saattavat johtaa merkittävän sidon-
naisuuden syntymiseen.

8 §

Tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolai-
toksen tilintarkastajien nimet sekä se, kuka
tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhtei-
söistä on luottolaitostoiminnasta annetun lain
159 §:ssä tarkoitettu Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyh-
teisö. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote
tai jäljennös tilintarkastajien valitsemista kos-
kevan yhtiökokouksen, isäntien kokouksen,
osuuskunnan kokouksen tai perustamiskoko-
uksen pöytäkirjasta.

9 §

Taloudelliset toimintaedellytykset

Luottolaitoksen taloudellisten toiminta-
edellytysten selvittämiseksi hakemukseen on
liitettävä:

1) liiketoimintasuunnitelma ja kuvaus toi-
minnalle asetetuista tavoitteista seuraavalle
kolmelle vuodelle, joista käy ilmi aiottu liike-
toiminta, tuotteet, arvioitu markkinaosuus,
asiakaskunta, riskialuekohtaiset riskinottota-
sot, henkilöstö ja palkitsemisjärjestelmät;
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2) kannattavuusarviot ja -tavoitteet sekä
tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet
seuraavalle kolmelle vuodelle;

3) arvio omien varojen riittävyydestä seu-
raavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma
riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden
varmistamiseksi;

4) selvitys pääoman saatavuudesta (pää-
omasuunnitelma), laskelmat riskialueittai-
sesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja ku-
vaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämi-
sestä.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää
selvitys ulkoistettavista sekä asiamiehen väli-
tyksellä harjoitettaviksi aiotuista toimin-
noista. Hakemuksesta on käytävä ilmi ulkois-
tettavia toimintoja hoitavien sekä asiamiesten
nimet ja yhteystiedot.

Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa,
hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja,
jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpää-
töstiedot liitteineen viideltä viimeiseltä tili-
kaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu
aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hake-
muksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä
yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama
selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sat-
tuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olen-
naisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yh-
tiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta
ja tuloksesta.

10 §

Talletustoiminta ja muiden takaisinmaksetta-
vien varojen vastaanottaminen yleisöltä

Liiketoimintasuunnitelmasta on käytävä
ilmi suunniteltu talletustoiminta tai muu ta-
kaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen
yleisöltä sekä toiminnan sisältö ja laajuus.
Hakemukseen liitettävistä selvityksistä tulee
myös käydä ilmi suunniteltu tilijärjestelmä
sekä se, miten varojen siirto ja nosto tililtä
tapahtuu sekä luonnokset asiakkaan kanssa
solmittavien tilisopimusten yleisiksi ehdoiksi.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tal-
letustoimintaan ja muiden takaisinmaksetta-
vien varojen vastaanottamiseen yleisöltä liit-
tyvien riskien hallinnasta ja seurannasta.

Talletuspankin on liitettävä jäljennös hake-
muksesta, jolla pankki on hakenut talletus-
suojarahaston jäsenyyttä.

11 §

Maksujenvälitys

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä,
miten luottolaitoksen omia ja sen asiakkaiden
maksuja välitetään sekä siitä, mihin maksujen
välitysjärjestelmiin luottolaitos aikoo liittyä
ja miten se käytännössä tapahtuu. Lisäksi on
esitettävä selvitys maksujenvälitykseen liitty-
vistä riskeistä ja niiden hallinnan järjestämi-
sestä sekä selvitys maksujenvälityksen jatku-
vuuden varmistamisesta häiriötilanteissa.

12 §

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hakemukseen on liitettävä kuvaus:
1) luottolaitoksen organisaatiosta, tehtä-

vien ja vastuiden jaosta sekä päätöksenteko-
järjestelmästä ja selvitys palkattavan henki-
löstön määrästä sekä henkilöstölle asetetta-
vista ammatillisista vaatimuksista;

2) sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
liiketoiminnasta riippumattoman riskienhal-
linnan arvioinnin järjestämisestä;

3) sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;
4) toimintojen laillisuuden ja sisäisten me-

nettelytapojen noudattamisen valvonnan jär-
jestämisestä;

5) riittävän tiedonkulun sekä riskienhallin-
nan ja muun sisäisen valvonnan turvaami-
sesta ulkoistettavien ja asiamiehen välityk-
sellä harjoitettavien toimintojen osalta;

6) riski-, tulos- ja muusta raportoinnista
johdolle;

7) asiakirjojen säilytystavoista.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-

tusta organisaatiokuvauksesta on käytävä
ilmi kukin sellainen yksikkö, jonka toimin-
nasta saattaa syntyä luotto-, markkina- tai
rahoitusriskejä tai muita liiketoiminnasta joh-
tuvia riskejä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä luotto-
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laitoksen päätöksentekoelinten työjärjestyk-
set ja luottolaitoksessa sovellettavat sisäiset
toimintaohjeet.

13 §

Luotto-, markkina- ja rahoitusriskit

Hakemukseen on liitettävä seuraavat kuva-
ukset luottoriskistä:

1) luotonmyönnön tavoitteet ja riskinoton
periaatteet;

2) luottoriskien tunnistamis-, mittaamis-,
seuranta- ja valvontajärjestelmät;

3) luotonmyöntöprosessi;
4) luottoriskien hallinnan arviointi.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä kuvaus

korko-, valuutta-, osake-, hyödyke- ja rahoi-
tusriskin hallinnan periaatteista. Kuvauksen
tulee sisältää riskien tunnistaminen, riskien
mittausperiaatteet sekä periaatteet, joilla ris-
kilimiitit asetetaan. Hakemukseen tulee liittää
selvitys kaupankäyntivaraston määrittelystä
sekä sijoitustoiminnan periaatteista.

14 §

Operatiiviset riskit

Hakemukseen on liitettävä kuvaus ja arvio
luottolaitoksen kaikkiin merkittäviin tuottei-
siin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestel-
miin liittyvistä operatiivisista riskeistä sekä
kuvaus uuden tuotteen tai palvelun hyväksy-
mismenettelystä. Hakemuksessa on lisäksi ol-
tava selvitys luottolaitoksen vakuutustur-
vasta.

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä,
miten luottolaitos on varautunut toiminnan
jatkumiseen häiriötilanteissa. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä luottolaitoksen keskeisten
toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.

15 §

Sijoituspalvelujen tarjoamista koskevan toi-
minnan järjestämiseen ja menettelytapoihin

liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä tarjot-
tavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta sel-

vitys siitä, miten luottolaitoksessa huolehdi-
taan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen
liittyvien toiminnan järjestämistä ja asiakas-
suhteissa noudatettavia menettelytapoja kos-
kevien säännösten sekä markkinoiden väärin-
käytön estämistä koskevien säännösten nou-
dattamisessa.

Mikäli toimiluvan hakija aikoo järjestää
monenkeskistä kaupankäyntiä, tulee hake-
mukseen liittää luonnos tällaisen kaupan-
käynnin säännöiksi.

16 §

Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemisjärjes-
telmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja joh-
don hyväksymät sisäiset ohjeet asiakkaan
tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä,
miten varmistutaan rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen estämiseksi annettuihin määräyk-
siin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvel-
vollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasia-
kirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja
henkilökunnan koulutusohjelmasta.

17 §

Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luotto-
laitoksen tietojärjestelmistä, tietohallintostra-
tegiasta ja tietohallinto-organisaatiosta. Ha-
kemuksessa tulee kuvata myös ulkoistettavat
tietotekniikkapalvelut.

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luotto-
laitoksen tietoturvallisuusorganisaatiosta ja
eri yksiköiden tietoturvallisuusvastuista, tie-
toturvallisuusperiaatteista ja tietoturvallisuu-
teen liittyvien riskien hallinnasta sekä siitä,
miten luottolaitoksen omaa tietoturvallisuutta
arvioidaan. Hakemukseen on lisäksi liitettävä
luottolaitoksen tietoturvallisuuteen liittyvät
keskeiset ohjeet.

4131N:o 939

16 895043/143



18 §

Kirjanpitojärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys luotto-
laitoksen kirjanpitojärjestelmästä ja käytettä-
vistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista ja
niiden säilytystavoista.

19 §

Euroopan talousalueen ulkopuoliseen val-
tioon perustettavan sivukonttorin lupahake-

mukseen liitettävät tiedot

Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitok-
sen on liitettävä sivukonttorin perustamista
Euroopan talousalueen ulkopuoliseen val-
tioon koskevaan lupahakemukseen:

1) jäljennös luottolaitoksen toimivaltaisen
elimen päätöksestä perustaa sivukonttori toi-
seen valtioon;

2) sijaintivaltion asianomaisen viranomai-
sen lupa sivukonttorin perustamiseen, jos täl-
lainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;

3) selvitys kyseessä olevan valtion luotto-
laitoksen toimintaa ja valvontaa koskevasta
lainsäädännöstä;

4) selvitys Rahoitustarkastuksen valvonta-
ja tietojensaantioikeuksista sivukonttorissa;

5) selvitys sijaintivaltion valvontaviran-
omaisen valvontaoikeuksista sivukonttorissa;

6) sivukonttorin liiketoimintasuunnitelma;
7) selvitys sivukonttorin organisaatiora-

kenteesta;
8) selvitys sivukonttorin johdosta ja 6 §:ssä

tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys
sivukonttorin johdosta;

9) selvitys siitä, miten luottolaitoksen si-
säinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään
sivukonttorissa;

10) selvitys raportoinnista sivukonttorista
pääkonttoriin.

20 §

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen
Suomeen perustettavan sivukonttorin toimilu-

pahakemukseen liitettävät tiedot

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-

tiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen on
liitettävä Suomeen perustettavan sivukontto-
rin toimilupahakemukseen luottolaitoksen
osalta:

1) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös
luottolaitoksen toimiluvasta sen kotivaltiossa;

2) kotivaltion asianomaisen viranomaisen
lupa sivukonttorin perustamiseen Suomeen,
jos tällainen lupa on luottolaitoksen kotival-
tion lainsäädännön mukaan sivukonttorin pe-
rustamisen edellytys;

3) ote tai jäljennös luottolaitoksen päättä-
vien elinten kokouksen päätöksestä, jolla on
päätetty perustaa Suomeen sivukonttori, ja
selvitys perustamisessa noudatettavasta me-
nettelystä;

4) edellä 2—8 ja 14 §:ssä sekä 9 §:n
2 momentissa tarkoitetut selvitykset luottolai-
toksesta.

Sivukonttorin osalta toimilupahakemuk-
seen on liitettävä:

1) sivukonttorin liiketoimintasuunnitelma,
jonka tulee sisältää edellä 9 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa ja 10—18 §:ssä tarkoitetut selvityk-
set;

2) selvitys sivukonttorin organisaatiosta
sekä edellä 6 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja
luotettavuusselvitys sivukonttorin johdosta;

3) selvitys raportointijärjestelmästä sivu-
konttorista pääkonttoriin sekä valvoville vi-
ranomaisille;

4) selvitys siitä, miten luottolaitoksen si-
säinen valvonta ja riskienhallinta sivukontto-
rissa järjestetään.

Luottolaitoksen valvonnasta ja luottolai-
toksen kotivaltion lainsäädännöstä hakemuk-
seen on liitettävä:

1) selvitys Rahoitustarkastuksen tietojen-
saantioikeudesta luottolaitoksen kotivaltion
valvontaviranomaisilta;

2) selvitys Rahoitustarkastuksen tarkastus-
ja tietojensaantioikeudesta sivukonttorissa;

3) selvitys luottolaitoksen kotivaltion val-
vontaviranomaisen oikeudesta tarkastaa ja
valvoa Suomessa sijaitsevaa sivukonttoria;

4) selvitys luottolaitoksen toimintaa ja val-
vontaa koskevasta luottolaitoksen kotivaltion
lainsäädännöstä sekä selvitys rahoitusjärjes-
telmän rikollisen hyväksikäytön estämistä
koskevasta lainsäädännöstä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
luottolaitoksen kotivaltion talletussuojajärjes-
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telmästä ja sijoittajien korvausrahastoa vas-
taavasta järjestelmästä sekä siitä, kuuluuko
luottolaitos ja sen ulkomailla sijaitseva sivu-
konttori näiden järjestelmien piiriin. Selvityk-
sestä on ilmettävä kotivaltion suojan taso.

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 940

arvopaperin ottamisesta pörssilistalle

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 anne-
tun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvun 30 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se
on laissa 923/2007:

1 §
Tässä asetuksessa säädetään niistä tarkem-

mista vaatimuksista, joiden täyttyessä arvo-
paperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperi-
pörssi saa ottaa arvopaperin kaupankäynnin
kohteeksi pörssilistalle, sekä näistä vaatimuk-
sista myönnettävien poikkeusten perusteista.

Jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty,
asetus ei estä arvopaperipörssiä ottamasta
sääntöihinsä tätä asetusta ankarampia tai sitä
täydentäviä määräyksiä. Tällöin niitä kuiten-
kin on sovellettava yleisesti kaikkiin liikkee-
seenlaskijoihin. Lisäksi näitä vaatimuksia
voidaan soveltaa vain sellaiseen arvopaperin
pörssilistalle ottamista koskevaan hakemuk-
seen, joka on tehty sen jälkeen, kun säännöt
on vahvistettu valtiovarainministeriössä ja
julkistettu.

2 §
Osakeyhtiön ja joukkovelkakirjan liikkee-

seenlaskijan, joka hakee liikkeeseen laske-
mansa arvopaperin ottamista pörssilistalle, on
liitettävä hakemukseensa suomalainen kaup-
parekisteriote sekä kaupparekisteriin merkitty
yhtiöjärjestys.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja asiakir-
joja voida liittää hakemukseen, siihen on lii-
tettävä niitä vastaavat asiakirjat, hakijan pe-
rustamiskirja tai muu osoitus hakijan oikeu-
dellisesta luonteesta. Jos asiakirjoista ei käy
ilmi arvopaperien oikeudellinen luonne, ha-
kemukseen on liitettävä muu osoitus niiden
oikeudellisesta luonteesta.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa on säädetty,
ei koske valtiota, sen osavaltiota, Ahvenan-
maan maakuntaa, kuntaa ja kuntayhtymää
eikä kansainvälistä julkisyhteisöä lukuun ot-
tamatta 2 momentissa tarkoitettua vaatimusta
liittää hakemukseen osoitus arvopaperien oi-
keudellisesta luonteesta.

3 §
Pörssilistalle haettavan osakelajin osakkei-

den ennakoitavissa olevan markkina-arvon
tai, jos sitä ei voida arvioida, osakkeet liik-
keeseen laskeneen osakeyhtiön oman pää-
oman määrän on oltava vähintään miljoona
euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sää-
detty, pörssilistalle voidaan ottaa pörssilis-
talle aikaisemmin otettujen osakkeiden
kanssa samanlajisia osakkeita.
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Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin
hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 mo-
mentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos
osakkeiden markkinat ovat Rahoitustarkas-
tuksen arvion mukaan muutenkin riittävät.

4 §
Osakeyhtiön, joka on laskenut liikkeeseen

pörssilistalle haettavan osakkeen, on luovu-
tettava arvopaperipörssille tilintarkastetut
suomen- tai ruotsinkieliset tilinpäätökset kol-
melta viimeksi päättyneeltä tilikaudeltaan.

Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin
hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 mo-
mentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos se
on yhtiön tai sijoittajien edun mukaista ja jos
sijoittajilla Rahoitustarkastuksen käsityksen
mukaan on käytettävissään tarpeelliset tiedot
perustellun arvion tekemiseksi yhtiöstä ja ha-
kemuksen tarkoittamista osakkeista.

5 §
Jos arvopaperia on tarjottu yleisölle, voi-

daan tarjotut arvopaperit ottaa pörssilistalle
vasta merkintä- tai tarjousajan päätyttyä.

Mitä edellä 1 momentissa on säädetty, ei
sovelleta velkakirjojen jatkuviin liikkeeseen-
laskuihin, joissa merkintäajan päättymispäi-
vää ei ole määrätty.

6 §
Osakeyhtiön tai muun yrityksen, jolla on

kotipaikka Euroopan talousalueella, arvopa-
perina liikkeeseen laskeman osakkeen ja vel-
kakirjan on täytettävä liikkeeseenlaskijan ko-
tivaltion vaatimukset. Sama koskee Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion, sen osaval-
tion, Ahvenanmaan maakunnan, kunnan ja
kuntayhtymän arvopaperina liikkeeseen las-
kemaa velkakirjaa.

Velkakirjan, joka lasketaan liikkeeseen
vain Suomessa, on arvopaperina kuitenkin
oltava Suomen lainsäädännön mukainen.

Osakkeen ja velkakirjan, jonka liikkee-
seenlaskija on Euroopan talousalueen ulko-
puolisesta valtiosta, pitää arvopaperina tarjota
riittävät takeet sijoittajien suojaamiseksi.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitettu arvopa-
peri ei muodoltaan täytä arvopaperille Suo-
messa asetettuja vaatimuksia, arvopaperi-
pörssin on saatettava tämä asia yleisön tie-
toon.

7 §
Yleisöllä on oltava Euroopan talousaluee-

seen kuuluvassa valtiossa riittävästi senlajisia
osakkeita, joiden ottamista pörssilistalle hae-
taan, kuitenkin vähintään neljännes osakela-
jin edustamasta osakepääomasta.

Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin
hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 mo-
mentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, vaikka
vaatimus täyttyisi vasta, kun osakkeet on
otettu pörssilistalle, jos Rahoitustarkastus
katsoo, että vaatimus täyttyy riittävän lyhy-
essä ajassa osakkeiden pörssilistalle ottami-
sesta. Rahoitustarkastus voi arvopaperipörs-
sin hakemuksesta myöntää poikkeuksen
myös, jos Rahoitustarkastus arvioi, että osak-
keen markkinat tulevat olemaan muutenkin
riittävät ottaen huomioon samanlajisten osak-
keiden määrän ja jakautumisen yleisölle.

Kun hakemus pörssilistalle ottamisesta
koskee samanlajisten osakkeiden lisäerää, ar-
vopaperipörssi voi arvioida yleisön hallussa
olevien osakkeiden määrää suhteessa kaik-
kiin liikkeeseen laskettuihin samanlajisiin
osakkeisiin.

Jos osakkeet on otettu pörssilistalle Euroo-
pan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa ja
yleisön hallussa on riittävästi osakkeita kysei-
sessä valtiossa, osakkeet voidaan ottaa pörs-
silistalle myös Suomessa.

8 §
Pörssilistalle haettavien velkakirjojen yh-

teismäärän on oltava vähintään 200 000 eu-
roa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vaati-
musta ei sovelleta, jos pörssilistalle haetaan
velkakirjoja, jotka ovat osa jatkuvaa liikkee-
seenlaskua, jossa liikkeeseenlaskun suuruutta
ei ole etukäteen määrätty.

Rahoitustarkastus voi arvopaperipörssin
hakemuksesta myöntää poikkeuksen 1 mo-
mentissa tarkoitetusta vaatimuksesta, jos Ra-
hoitustarkastus arvioi, että velkakirjojen
markkinat tulevat olemaan muutenkin riittä-
vät ottaen huomioon samanlajisten osakkei-
den määrän ja jakautumisen yleisölle.

9 §
Mitä tässä asetuksessa säädetään joukko-

velkakirjasta ja sen liikkeeseenlaskijasta, kos-
kee 8 §:ää lukuun ottamatta soveltuvin osin
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myös muita arvopaperimarkkinalain 1 luvun
2 §:n 1 momentin 2, 4 ja 6 kohdassa tarkoi-
tettua arvopaperia kuin joukkovelkakirjaa ja
sen liikkeeseenlaskijaa.

10 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-

raskuuta 2007. Tällä asetuksella kumotaan
valtiovarainministeriön 26 päivänä syyskuuta
2006 antama asetus arvopaperin ottamisesta
pörssilistalle koskevista vaatimuksista
(840/2006).

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 941

osakkeen likvidistä markkinasta

Annettu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 anne-
tun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 luvun 10 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se
on laissa 923/2007:

1 §

Osakkeen likvidi markkina

Osakkeella on arvopaperimarkkinalain
(495/1989) 4 luvun 10 §:n 3 momentissa
tarkoitetut likvidit markkinat, jos osakkeella
tapahtuva kaupankäynti täyttää komission
asetuksen (EY) N:o 1287/2006 22 artiklan 1

kohdan a ja b alakohdassa säädetyt vaatimuk-
set.

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

Vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo
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