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Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA OIKEUS
TARJOTA SIJOITUSPALVELUA

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan liiketoimintaan,
jossa tarjotaan sijoituspalvelua.

Liiketoiminnan harjoittajaan, joka käy
omaan lukuun kauppaa rahoitusvälineillä
11 §:n 3 kohdan mukaisesti ja joka ei tarjoa
muuta sijoituspalvelua, 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 kaupan-
käynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa
(748/2012) tarkoitetun säännellyn markkinan
ulkopuolella suunnitelmallisesti, toistuvasti ja
järjestelmällisesti tarjoamalla kolmansille
osapuolille avoimen järjestelmän tarkoitukse-
naan saada nämä mukaan kaupankäyntiin.

2 §

Poikkeukset lain soveltamisalasta

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) liiketoiminnan harjoittaja pääasiallisen
liiketoimintansa oheistoimintana käy omaan
lukuun kauppaa rahoitusvälineillä, taikka tar-
joaa johdannaissopimuksiin, joiden kohde-
etuutena on hyödyke, tai 10 §:n 1 momentin
9 kohdassa tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin
liittyvää sijoituspalvelua pääasiallisen liike-
toimintansa asiakkaille, eikä liiketoiminnan
harjoittajan tai sen konsernin pääasiallisena
liiketoimintana ole sijoituspalvelun tarjoami-
nen tai luottolaitostoiminta;

4) 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;
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5) kauppaa käydään ainoastaan omaan lu-
kuun 10 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoite-
tuilla rahoitusvälineillä sekä niiden kohde-
etuuksilla yksinomaan johdannaismarkki-
noilla tehtyjen sijoitusten suojaamiseksi; tai

6) toimeksiantoja toteutetaan 5 kohdassa
tarkoitettujen markkinoiden muiden markki-
naosapuolten lukuun tai rahoitusvälineitä
koskevien tarjousten tai tarjouskehotusten an-
tamiseen kyseisillä markkinoilla ja toimin-
nalla on selvitysosapuolten takaus siitä, että
nämä vastaavat tehtyjen sopimusten selvittä-
misestä.

Tämä laki ei koske:
1) Valtiokonttoria, Euroopan keskuspank-

kia, Suomen Pankkia eikä muita kansallisia
keskuspankkeja;

2) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoi-
minnasta annetussa laissa (749/2012) tarkoi-
tettua arvopaperikeskusta;

3) sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoi-
tettuja rahastoyhtiöitä ja säilytysyhteisöjä
eikä muita yhteissijoitusyrityksiä, niiden säi-
lytysyhteisöjä ja omaisuudenhoitajia, ellei 4
ja 6 §:stä muuta johdu:

4) henkilöstörahastolaissa (934/2010) tar-
koitettuja henkilöstörahastoja;

5) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoi-
tettuja vakuutusyhtiöitä, työeläkevakuutusyh-
tiöistä annetussa laissa (354/1997) tarkoitet-
tuja työeläkevakuutusyhtiöitä, ulkomaisista
vakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(398/1995) tarkoitettuja ulkomaisia vakuu-
tusyhtiöitä eikä vakuutusyhdistyslaissa
(1250/1987) tarkoitettuja vakuutusyhdistyk-
siä;

6) eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoitet-
tuja eläkesäätiöitä eikä vakuutuskassalaissa
(1164/1992) tarkoitettuja eläkekassoja.

3 §

Ulkomaisiin sijoituspalveluyrityksiin
sovellettavat säännökset

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa ja
tällaiselle toiminnalle asetettavista vaatimuk-
sista säädetään 9 §:ssä, 2 luvun 1 §:ssä, 4 ja 5
luvussa, 7 luvun 20—22 §:ssä, 9 luvun
9 §:ssä, 10 luvun 14 §:ssä, 11 luvun
18—25 §:ssä, 12 luvun 4 §:ssä sekä 14 ja 15
luvussa.

4 §

Lain soveltaminen luottolaitoksiin ja
rahastoyhtiöihin

Luottolaitokseen, joka tarjoaa sijoituspal-
veluja siten kuin luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa (121/2007) säädetään, sovelle-
taan näiden palvelujen osalta, mitä tämän lain
7 luvun 4—6 §:ssä, 7 §:n 1—3, 5 ja 6 mo-
mentissa, 8—11 ja 17—19 §:ssä, 9—11 lu-
vussa, 13 luvun 6 §:n 3 ja 4 momentissa sekä
15 luvussa säädetään sijoituspalveluyrityk-
sestä.

Rahastoyhtiöön, joka tarjoaa sijoituspalve-
luja siten kuin sijoitusrahastolaissa säädetään,
sovelletaan näiden palvelujen osalta, mitä
tämän lain 7 luvun 4—6, 8—11 ja
17—19 §:ssä sekä 9—11 ja 15 luvussa sääde-
tään sijoituspalveluyrityksestä.

Mitä 7 luvun 8 §:n 2 momentissa sääde-
tään sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
nistä ja toimitusjohtajasta, sovelletaan vastaa-
vasti tässä pykälässä tarkoitetun luottolaitok-
sen ja rahastoyhtiön hallituksen jäseniin ja
toimitusjohtajaan.

Mitä 16 luvun 1 §:ssä säädetään sijoitus-
palveluyrityksen ja sen omistajien, toimitus-
johtajan ja hallituksen jäsenten vahingonkor-
vausvelvollisuudesta, koskee vastaavasti
edellä tässä pykälässä tarkoitettua luottolai-
tosta ja rahastoyhtiötä sekä niiden omistajia,
toimitusjohtajaa ja hallituksen jäseniä.

5 §

Lain soveltaminen ulkomaisiin
luottolaitoksiin

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettuun ulkomaiseen ETA-luottolaitok-
seen, joka tarjoaa sijoituspalvelua Suomessa,
sovelletaan näiden palvelujen osalta, mitä tä-
män lain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa, 7 luvun
20 §:ssä, 10 luvun 14 §:ssä ja 11 luvun 18, 19
ja 22—25 §:ssä säädetään ulkomaisesta ETA-
sijoituspalveluyrityksestä ja mitä 15 luvussa
säädetään ulkomaisesta sijoituspalveluyrityk-
sestä.

Ulkomaiseen ETA-luottolaitokseen, joka
tarjoaa Suomeen sijoittuneille osapuolille
suoran mahdollisuuden käydä kauppaa mo-
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nenkeskistä kaupankäyntiä vastaavassa jär-
jestelmässä, sovelletaan, mitä 4 luvun 2 §:n 5
momentissa säädetään ulkomaisesta ETA-si-
joituspalveluyrityksestä.

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettuun kolmannen maan luottolaitok-
seen, joka tarjoaa sijoituspalvelua Suomessa,
sovelletaan näiden palvelujen osalta, mitä tä-
män lain 5 luvun 2 §:n 2 momentissa, 7 luvun
21 §:ssä, 9 luvun 9 §:ssä, 10 luvun 14 §:ssä ja
11 luvun 20—25 §:ssä säädetään kolmannen
maan sijoituspalveluyrityksestä, 9 luvun
3 §:n 4 momentissa säädetään talletuspan-
kista ja mitä 15 luvussa säädetään ulkomai-
sesta sijoituspalveluyrityksestä.

Mitä 14 luvun 3 §:ssä säädetään ulkomai-
sen sijoituspalveluyrityksen ja sen sivuliik-
keen johtajan vahingonkorvausvelvollisuu-
desta, koskee vastaavasta edellä tässä pykä-
lässä tarkoitettua ulkomaista luottolaitosta ja
sen sivuliikkeen johtajaa.

6 §

Lain soveltaminen ulkomaisiin
rahastoyhtiöihin

Sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun ulko-
maiseen ETA-rahastoyhtiöön, joka tarjoaa si-
joituspalvelua Suomessa, sovelletaan näiden
palvelujen osalta, mitä tämän lain 7 luvun
20 §:ssä, 10 luvun 14 §:ssä ja 11 luvun 18, 19
ja 22—25 §:ssä säädetään ulkomaisesta ETA-
sijoituspalveluyrityksestä ja mitä 15 luvussa
säädetään ulkomaisesta sijoituspalveluyrityk-
sestä.

Sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun kolman-
nen maan rahastoyhtiöön, joka tarjoaa sijoi-
tuspalvelua Suomessa, sovelletaan näiden
palvelujen osalta, mitä tämän lain 5 luvun
2 §:n 2 momentissa, 7 luvun 21 §:ssä, 9 lu-
vun 9 §:ssä, 10 luvun 14 §:ssä ja 11 luvun
20—25 §:ssä säädetään kolmannen maan si-
joituspalveluyrityksestä ja mitä 15 luvussa
säädetään ulkomaisesta sijoituspalveluyrityk-
sestä.

Mitä 14 luvun 3 §:ssä säädetään ulkomai-
sen sijoituspalveluyrityksen ja sen sivuliik-
keen johtajan vahingonkorvausvelvollisuu-
desta, koskee vastaavasta tässä pykälässä tar-
koitettua ulkomaista rahastoyhtiötä ja sen si-
vuliikkeen johtajaa.

7 §

Euroopan unionin tekniset standardit

Tämän lain, sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten sekä rahoitusvälineiden
markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuk-
sen ohella sijoituspalveluyrityksiä koskevia
määräyksiä on rahoitusvälineiden markkinat
-direktiivissä tarkoitetuissa Euroopan komis-
sion asetuksella tai päätöksellä annetuissa
teknisissä standardeissa.

8 §

Euroopan unionin lainsäädäntö, Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroo-

pan pankkiviranomainen

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rahoitusvälineiden markkinat -direktii-

villä rahoitusvälineiden markkinoista sekä
neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja
93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta
ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoa-
misesta annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2004/39/EY;

2) sijoitusrahastodirektiivillä siirtokelpoi-
siin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä si-
joitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteis-
sijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten
ja hallinnollisten määräysten yhteensovitta-
misesta annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2009/65/EY;

3) luottolaitosdirektiivillä luottolaitosten
liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiiviä 2006/48/EY;

4) omien varojen direktiivillä sijoituspal-
veluyritysten ja luottolaitosten omien varojen
riittävyydestä annettua Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiiviä 2006/49/EY;

5) rahoitusvälineiden markkinat -direktii-
vin täytäntöönpanoasetuksella Euroopan par-
lamentin 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
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annettua komission asetusta (EY) N:o
1287/2006;

6) rahoitusvälineiden markkinat -direktii-
vin täytäntöönpanodirektiivillä Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoituspalve-
luyritysten toiminnan järjestämistä koskevien
vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edel-
lytysten ja kyseisessä direktiivissä määritelty-
jen käsitteiden osalta annettua komission di-
rektiiviä 2006/73/EY;

7) Euroopan arvopaperimarkkinaviran-
omaisella Euroopan valvontaviranomaisen
(Euroopan arvopaperimarkkinaviranomai-
nen) perustamisesta sekä päätöksen N:o
716/2009/EY muuttamisesta ja komission
päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitettua
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista;

8) Euroopan pankkiviranomaisella Euroo-
pan valvontaviranomaisen (Euroopan pankki-
viranomainen) perustamisesta sekä päätöksen
N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komis-
sion päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksessa (EU) N:o 1093/2010 tarkoi-
tettua Euroopan pankkiviranomaista.

9 §

Sijoituspalveluyritys, ulkomainen sijoituspal-
veluyritys, ETA-valtio, kolmas maa, ulkomai-
nen ETA-valvontaviranomainen, kolmannen

maan valvontaviranomainen ja sivuliike

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sijoituspalveluyrityksellä suomalaista

osakeyhtiötä tai eurooppayhtiölaissa
(742/2004) tarkoitettua eurooppayhtiötä, jolla
on tämän lain mukainen toimilupa tarjota si-
joituspalvelua;

2) ulkomaisella sijoituspalveluyrityksellä
liiketoimintana sijoituspalveluja tarjoavaa
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka
on saanut 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua toimi-
lupaa vastaavan toimiluvan muussa valtiossa
kuin Suomessa;

3) ETA-valtiolla Euroopan talousaluee-
seen kuuluvaa valtiota;

4) kolmannella maalla muuta valtiota kuin
ETA-valtiota;

5) ulkomaisella ETA-valvontaviranomai-
sella Finanssivalvontaa vastaavaa muun
ETA-valtion kuin Suomen toimivaltaista vi-
ranomaista;

6) kolmannen maan valvontaviranomai-
sella Finanssivalvontaa vastaavaa kolmannen
maan toimivaltaista viranomaista;

7) ulkomaisella ETA-sijoituspalveluyrityk-
sellä ulkomaista sijoituspalveluyritystä, jolla
on ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen
myöntämä toimilupa sijoituspalvelun tarjoa-
miseen;

8) kolmannen maan sijoituspalveluyrityk-
sellä ulkomaista sijoituspalveluyritystä, jolla
on kolmannen maan valvontaviranomaisen
myöntämä toimilupa sijoituspalvelun tarjoa-
miseen;

9) sivuliikkeellä muussa kuin kotivaltiossa
sijaitsevaa sijoituspalveluyrityksen tai ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen toimipaikkaa,
joka on oikeudellisesti osa sijoituspalveluyri-
tystä tai ulkomaista sijoituspalveluyritystä ja
josta käsin tarjotaan sijoituspalvelua.

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisen
ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeestä,
sovelletaan Suomeen sijoittautuneeseen ulko-
maisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sidon-
naisasiamieheen.

10 §

Rahoitusväline

Tässä laissa rahoitusvälineellä tarkoite-
taan:

1) arvopaperimarkkinalaissa (746/2012)
tarkoitettua arvopaperia;

2) sellaista yhteissijoitusyrityksen osuutta
ja rahamarkkinavälinettä, joka ei ole 1 koh-
dassa tarkoitettu arvopaperi;

3) 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;

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

5) optiota, termiiniä tai muuta johdannais-
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sopimusta, jonka kohde-etuutena on hyödyke
ja joka voidaan toteuttaa kohde-etuus luovut-
taen, kun sillä käydään kauppaa kaupankäyn-
nistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tar-
koitetulla säännellyllä markkinalla tai mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä;

6) muuta kuin 5 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;

7) luottoriskin siirtoon tarkoitettua joh-
dannaissopimusta;

8) hinnanerosopimusta;
9) 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.

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin
täytäntöönpanoasetuksessa säädetään 1 mo-
mentin 6 kohdassa tarkoitettujen rahoitusväli-
neiden ominaispiirteistä ja 9 kohdan sovelta-
misalaan kuuluvista johdannaissopimuksista.

11 §

Sijoituspalvelut

Tässä laissa 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 asi-
akkaalle tiettyä rahoitusvälinettä koskevaksi
liiketoimeksi (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);

8) rahoitusvälineiden kaupankäynnin jär-
jestämistä kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
annetussa laissa tarkoitetussa monenkeski-
sessä kaupankäyntijärjestelmässä (monenkes-
kisen kaupankäynnin järjestäminen);

9) arvopaperitileistä annetussa laissa
(750/2012) tarkoitettua rahoitusvälineiden
säilyttämistä sekä toimimista arvo-osuusjär-
jestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun
lain mukaisena tilinhoitajana muutoin kuin
omaan lukuun (rahoitusvälineiden säilyttämi-
nen).

12 §

Luottolaitos ja rahoituslaitos

Tässä laissa luottolaitoksella tarkoitetaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 §:ssä
tarkoitettua luottolaitosta.

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

13 §

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.

14 §

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
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muita vastaavia sijoituspalveluyrityksen pää-
asialliseen liiketoimintaan liittyviä palveluja
yhdelle tai usealle sijoituspalveluyritykselle.

15 §

Omistusyhteisö

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

Finanssivalvonnan 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.

16 §

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 6 luvun 2 §:n 3 momentissa
ja luottolaitostoiminnasta annetun lain
72 §:ssä.

17 §

Ulkoistaminen

Tässä laissa ulkoistamisella tarkoitetaan si-
joituspalveluyrityksen toimintaan liittyvää
järjestelyä, jonka perusteella muu palvelun
tarjoaja tuottaa sijoituspalveluyritykselle toi-

minnon tai palvelun, jonka sijoituspalveluyri-
tys olisi muutoin itse suorittanut.

18 §

Ammattimainen ja ei-ammattimainen asiakas

Tässä laissa ammattimaisella asiakkaalla
tarkoitetaan:

1) rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla
toimintaa harjoittavaa tai säänneltyä yhteisöä
ja siihen rinnastettavaa ulkomaista viran-
omaisvalvonnassa olevaa:

a) sijoituspalveluyritystä;
b) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa

tarkoitettua luottolaitosta;
c) sijoitusrahastolaissa tarkoitettua rahas-

toyhtiötä ja säilytysyhteisöä;
d) kaupankäynnistä rahoitusvälineillä an-

netussa laissa tarkoitettua pörssiä;
e) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoi-

minnasta annetussa laissa tarkoitettua arvopa-
perikeskusta, selvitysyhteisöä ja ulkomaista
selvitysyhteisöä;

f) vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuu-
tusyhtiötä;

g) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa
laissa tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä,
eläkesäätiölaissa tarkoitettua eläkesäätiötä ja
vakuutuskassalaissa tarkoitettua eläkekassaa;

h) 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tar-
koitettua yhteisöä;

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

j) muuta kuin a—i alakohdassa tarkoitet-
tua yhteisösijoittajaa;

2) suuryritystä, joka täyttää viimeksi päät-
tyneeltä täydeltä tilikaudelta laaditun tilin-
päätöksen mukaan vähintään kaksi seuraa-
vista 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, Ah-
venanmaan maakuntaa, ulkomaista valtiota ja
osavaltiota sekä valtionvelkaa hoitavaa ulko-
maista toimielintä;

4) Euroopan keskuspankkia, Suomen
Pankkia ja siihen rinnastettavaa ulkomaista
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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 sijoituspalveluyri-
tys 2 momentin perusteella kohtelee ammatti-
maisena asiakkaana.

Sijoituspalveluyritys voi kohdella muuta
kuin 1 momentin 1—5 kohdassa tarkoitettua
asiakasta ammattimaisena asiakkaana, jos se
arvioi, että asiakkaalla on valmiudet tehdä
itsenäisiä sijoituspäätöksiä ja ymmärtää nii-
hin liittyvät riskit ja jos asiakas lisäksi täyttää
vähintään kaksi seuraavista vaatimuksista:

1) asiakas on toteuttanut huomattavan
suuria liiketoimia kyseisillä markkinoilla kes-
kimäärin kymmenen kertaa neljännesvuo-
dessa neljän viimeksi kuluneen vuosineljän-
neksen aikana;

2) asiakkaan sijoitusvarallisuuden arvo on
yli 500 000 euroa;

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

Tässä laissa ei-ammattimaisella asiak-
kaalla tarkoitetaan muuta asiakasta kuin 1
momentissa tarkoitettua ammattimaista asia-
kasta.

19 §

Hyväksyttävä vastapuoli

Tässä laissa hyväksyttävällä vastapuolella
tarkoitetaan:

1) 18 §:n 1 momentin 1, 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettua asiakasta;

2) 18 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tettua yritystä, joka on antanut suostumuk-
sensa siihen, että sitä kohdellaan hyväksyttä-
vänä vastapuolena;

3) 18 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoi-
tettua asiakasta, joka on pyytänyt, että sitä
kohdellaan hyväksyttävänä vastapuolena sel-
laisissa palveluissa ja liiketoimissa, joiden
osalta sitä voidaan pitää ammattimaisena asi-
akkaana.

20 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo
Finanssivalvonta siten kuin tässä laissa ja
Finanssivalvonnasta annetussa laissa
(878/2008) säädetään.

Finanssivalvonnan velvollisuudesta tehdä
yhteistyötä kuluttaja-asiamiehen kanssa asi-
akkaansuojan valvonnassa säädetään Finans-
sivalvonnasta annetun lain 5 luvussa.

2 luku

Oikeus tarjota sijoituspalvelua

1 §

Sijoituspalvelun tarjoamisen luvanvaraisuus

Sijoituspalvelua saa tarjota vain tässä
laissa tarkoitetun toimiluvan saanut yritys
sekä ulkomainen yritys, jolla on 4 tai 5 luvun
mukainen lupa tai oikeus sijoituspalvelujen
tarjoamiseen Suomessa.

2 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen muun luvan
nojalla

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, si-
joituspalvelua saa tarjota suomalainen ja ul-
komainen luottolaitos sekä suomalainen ja
ulkomainen rahastoyhtiö.

Sen estämättä, mitä 1 §:ssä säädetään, mo-
nenkeskistä kaupankäyntiä saa järjestää kau-
pankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa
laissa tarkoitettu pörssi.

Arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoi-
minnasta annetun lain 6 luvussa säädetään
oikeudesta toimia sanotussa laissa tarkoitet-
tuna tilinhoitajana.

Arvopaperikeskuksen ja arvo-osuustileistä
annetussa laissa (827/1991) tarkoitetun omai-
suudenhoitotilin tilinhaltijan toiminnasta ar-
vopaperien säilyttäjänä säädetään erikseen.
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3 §

Oheispalvelut

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

1) myöntää asiakkaille sijoituspalveluun
liittyviä luottoja ja muuta rahoitusta;

2) tarjota yrityksille pääomarakenteita, lii-
ketoimintastrategiaa ja muita niihin liittyviä
kysymyksiä koskevaa neuvontaa sekä yritys-
ten sulautumisia, yritysostoja ja muita yritys-
järjestelyjä koskevaa neuvontaa ja palveluja;

3) tarjota sijoituspalveluun liittyvää va-
luuttapalvelua;

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

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

6) tarjota sijoituspalveluja ja tässä mo-
mentissa tarkoitettuja palveluja vastaavia pal-
veluja sellaisilla johdannaissopimusten
kohde-etuuksilla, jotka eivät ole rahoitusväli-
neitä silloin, kun toiminta liittyy johdannais-
sopimuksilla harjoitettavaan toimintaan;

7) tarjota muuta kuin 1 luvun 11 §:n 9
kohdassa tarkoitettua rahoitusvälineiden säi-
lyttämistä;

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. Jos sijoituspalveluyrityksen
toimilupaan sisältyy oikeus tarjota rahoitus-
välineiden säilyttämistä, se saa tarjota myös
muuta sijoituskohdetta kuin rahoitusvälinettä
koskevaa toimiluvan mukaista palvelua.

4 §

Toiminimi

Muu yritys kuin sijoituspalveluyritys saa
toiminimessään tai muutoin toiminnassaan

käyttää nimitystä pankkiiri tai pankkiiriliike
vain, jos on ilmeistä, että nimityksen käyttä-
minen ei viittaa harhaanjohtavasti sijoituspal-
veluyrityksen toimintaan.

3 luku

Sijoituspalveluyrityksen toimiluvan myön-
täminen ja peruuttaminen sekä merkittä-

vien omistajien luotettavuus

1 §

Toimilupahakemus

Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta
toimiluvan sijoituspalvelun tarjoamiseen. Jos
sijoituspalveluyrityksen on 11 luvun 1 §:n
mukaan kuuluttava sijoittajien korvausrahas-
toon, jäljempänä korvausrahasto, Finanssi-
valvonnan on ennen asian ratkaisemista pyy-
dettävä hakemuksesta lausunto korvausrahas-
tolta.

Hakemukseen on liitettävä riittävät selvi-
tykset hakijasta sekä sijoituspalveluyrityksen:

1) omistuksesta;
2) johdosta ja tilintarkastajista;
3) sisäisestä valvonnasta ja riskien hallin-

nasta;
4) taloudellisista toimintaedellytyksistä.
Säännöksiä hakemuksessa ilmoitettavista

yhteystiedoista sekä tarkempia säännöksiä
hakemukseen liitettävistä selvityksistä voi-
daan antaa valtiovarainministeriön asetuk-
sella.

Jos toimilupaa hakeva yhteisö on toisessa
ETA-valtiossa toimiluvan saaneen sijoitus-
palveluyrityksen, luottolaitoksen tai vakuu-
tusyhtiön tytäryritys tai tällaisen sijoituspal-
veluyrityksen, luottolaitoksen tai vakuutusyh-
tiön emoyrityksen tytäryritys, hakemuksesta
on pyydettävä ulkomaisen ETA-valvontavi-
ranomaisen lausunto. Samoin menetellään,
jos toimilupaa hakevan yhteisön määräämis-
valta on samoilla luonnollisilla tai oikeushen-
kilöillä 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
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edellä mainittuja seikkoja koskevat tiedot,
joilla on merkitystä toimiluvan myöntämisen
tai sijoituspalveluyrityksen valvonnan kan-
nalta.

2 §

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. Finanssivalvonnan on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta muutoksenhakuviran-
omaiselle, jos päätös on annettu valituksen
tekemisen jälkeen. Muilta osin valituksen te-
kemisestä ja käsittelystä säädetään hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996).

Toimiluvassa on mainittava ne sijoituspal-
velut sekä ne 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetut
oheispalvelut, joita sijoituspalveluyrityksellä
on oikeus tarjota. Finanssivalvonta voi toimi-
luvan myöntämisen jälkeen sijoituspalvelu-
yrityksen hakemuksesta muuttaa toimilupaa
siinä mainittujen sijoituspalveluyritykselle
sallittujen palvelujen osalta.

Finanssivalvonnalla on oikeus toimiluvan
hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan sijoi-
tuspalveluyrityksen liiketoimintaa koskevia,
valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituk-
sia ja ehtoja.

3 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että
sijoituspalveluyrityksen omistajat täyttävät
4 §:ssä säädetyt vaatimukset ja sijoituspalve-
luyritys talouden vakaudelle ja toiminnalle 6,
7, 9 ja 10 luvussa säädetyt vaatimukset.

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

4 §

Sijoituspalveluyrityksen merkittävien
omistajien luotettavuus

Sen, joka suoraan tai välillisesti omistaa
vähintään kymmenen prosenttia sijoituspal-
veluyrityksen osakepääomasta tai osuuden,
joka tuottaa vähintään kymmenen prosenttia
sen osakkeiden tuottamasta äänivallasta, on
oltava luotettava.

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

kana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kol-
men arviota edeltäneen vuoden aikana sakko-
rangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan kat-
soa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopima-
ton omistamaan sijoituspalveluyritystä;
taikka

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

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi
kuitenkin jatkaa sijoituspalveluyrityksen
omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttä-
mistä sijoituspalveluyrityksessä, jos sitä on
hänen aikaisempi toimintansa, tuomioon joh-
taneet olosuhteet ja muut asiaan vaikuttavat
seikat kokonaisuutena arvioiden pidettävä il-
meisen perusteltuna.

5 §

Toimilupa eurooppayhtiölle

Toimilupa on myönnettävä myös toisessa
ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle eu-
rooppayhtiön (SE) säännöistä annetussa neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 2157/2001, jäl-
jempänä eurooppayhtiöasetus, tarkoitetulle
eurooppayhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaik-
kansa Suomeen asetuksen 8 artiklan mukai-
sesti. Finanssivalvonnan on pyydettävä lupa-
hakemuksesta eurooppayhtiön kotivaltion ar-
vopaperimarkkinoita valvovan Finanssival-
vontaa vastaavan viranomaisen lausunto.
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Sama koskee eurooppayhtiön perustamista
sulautumalla siten, että vastaanottava yhtiö,
jonka kotipaikka on toisessa valtiossa, rekis-
teröidään eurooppayhtiönä Suomessa.

6 §

Toimiluvan rekisteröinti

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimi-
lupa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin sekä
tiedoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviran-
omaiselle ja korvausrahastolle.

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

7 §

Sijoituspalvelurekisteri

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

8 §

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.

9 §

Toimiluvan peruuttaminen ja toiminnan
rajoittaminen

Toimiluvan peruuttamisesta ja toiminnan
rajoittamisesta säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain 26 ja 27 §:ssä. Finanssivalvon-
nan on ilmoitettava toimiluvan peruuttaminen
rekisteröitäväksi sekä tiedoksi Euroopan ar-
vopaperimarkkinaviranomaiselle ja korvaus-
rahastolle.

4 luku

Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen

tarjoaminen Suomeen

1 §

Sivuliikkeen aloittaminen

Ulkomainen ETA-sijoituspalveluyritys voi
perustaa sivuliikkeen Suomeen ulkomaisen
ETA-valvontaviranomaisen ilmoitettua sivu-
liikkeen perustamisesta Finanssivalvonnalle.

Ilmoituksessa on oltava perustettavan sivu-
liikkeen yhteystiedot sekä riittävät tiedot:

1) rahoitusvälineiden markkinat -direktii-
vin liitteen I mukaisista tarjottavista sijoitus-
ja oheispalveluista;

2) sivuliikkeen organisaatiorakenteesta ja
sidonnaisasiamiehen käyttämisestä;

3) sivuliikkeen toiminnasta vastuussa ole-
vista henkilöistä;

4) sivuliikkeen sijoittajien suojaksi tarkoi-
tetusta suojajärjestelmästä tai sen puuttumi-
sesta.

Sivuliike voidaan perustaa ja se saa aloit-
taa toimintansa Finanssivalvonnan päättä-
mänä ajankohtana, kuitenkin viimeistään
kahden kuukauden kuluttua siitä, kun Finans-
sivalvonta sai 2 momentissa tarkoitetut tie-
dot.

2 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen sivuliikettä
perustamatta

Ulkomaisella ETA-sijoituspalveluyrityk-
sellä on oikeus tarjota sijoituspalvelua Suo-
messa perustamatta tytäryritystä tai sivulii-
kettä.

Ulkomaisella ETA-sijoituspalveluyrityk-
sellä on oikeus tarjota oheispalvelua ainoas-
taan sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä,
jollei muualla laissa toisin säädetä.

Ulkomainen ETA-sijoituspalveluyritys voi
aloittaa sijoituspalvelun tarjoamisen Suo-
messa, kun Finanssivalvonta on saanut ulko-
maiselta ETA-valvontaviranomaiselta ilmoi-
tuksen rahoitusvälineiden markkinat -direktii-
vin liitteen I mukaisista tarjottavista sijoitus-
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ja oheispalveluista sekä tiedot siitä, tarjo-
taanko palvelua sidonnaisasiamiehen välityk-
sellä.

Jos ulkomainen ETA-sijoituspalveluyritys
käyttää sijoituspalvelujen tarjoamisessa Suo-
messa sidonnaisasiamiestä, Finanssivalvon-
nalla on oikeus pyytää ulkomaiselta ETA-
valvontaviranomaiselta tiedot sidonnaisasia-
miehen henkilöllisyydestä. Finanssivalvon-
nalla on oikeus julkistaa sidonnaisasiamiehen
henkilöllisyys.

Ulkomainen ETA-sijoituspalveluyritys voi
tarjota Suomeen sijoittautuneille sijoituspal-
veluyrityksille, luottolaitoksille tai muille
henkilöille suoran mahdollisuuden käydä
kauppaa monenkeskisessä kaupankäyntijär-
jestelmässä, kun Finanssivalvonta on saanut
ulkomaiselta ETA-valvontaviranomaiselta
tiedot toiminnan aloittamisesta ja siitä, missä
ja miten mahdollisuutta käydä kauppaa aio-
taan tarjota. Finanssivalvonnalla on oikeus
pyytää edellä mainitulta viranomaiselta tiedot
niistä sijoituspalveluyrityksistä, luottolaitok-
sista ja muista henkilöistä, joille ulkomainen
ETA-sijoituspalveluyritys on myöntänyt kau-
pankäyntiosapuolen oikeudet.

3 §

Sivuliikkeen toiminnan ja rajat ylittävän
sijoituspalvelun tarjoamisen rajoittaminen

ja kieltäminen

Jos ulkomainen ETA-sijoituspalveluyritys
jatkaa ulkomaisen ETA-valvontaviranomai-
sen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta
säännösten tai määräysten vastaista toimintaa
Suomessa, Finanssivalvonnan on ryhdyttävä
tarpeellisiin toimenpiteisiin sellaisen toimin-
nan jatkamisen estämiseksi, joka vaarantaa
sijoittajien suojan tai markkinoiden luotetta-
van toiminnan. Tarvittaessa Finanssivalvonta
voi estää uusien liiketoimien aloittamisen.

Finanssivalvonnan oikeuteen kieltää koko-
naan tai osittain sivuliikkeen toiminnan jatka-
minen ja sijoituspalvelujen tarjoaminen so-
velletaan lisäksi, mitä Finanssivalvonnasta
annetun lain 61 §:ssä säädetään.

5 luku

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen

tarjoaminen Suomeen

1 §

Sivuliikkeen toimiluvan hakeminen

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen,
joka aikoo Suomessa tarjota sijoituspalveluja,
on haettava Finanssivalvonnalta toimilupa
Suomeen perustettavalle sivuliikkeelle. Ha-
kemuksesta on pyydettävä lausunto korvaus-
rahastolta.

Hakemukseen on liitettävä tarpeelliset sel-
vitykset sijoituspalveluyrityksen:

1) omistuksesta;
2) johdon ammattitaidosta ja luotettavuu-

desta;
3) hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta;
4) riskien hallinnasta;
5) vakavaraisuudesta, maksuvalmiudesta

ja niiden hallinnasta;
6) sijoituspalveluyrityksen kotimaan lain-

säädännöstä ja arvopaperimarkkinoiden val-
vonnasta.

Hakemukseen on liitettävä lisäksi tarpeelli-
set selvitykset sivuliikkeen hallinnon ja toi-
minnan järjestämisestä, asiakkaiden tunnista-
miseksi ja rahanpesun ja terrorismin ehkäise-
miseksi noudatetuista menettelytavoista, sekä
sivuliikkeen johdon ammattitaidosta ja luo-
tettavuudesta.

Säännöksiä hakemuksessa ilmoitettavista
yhteystiedoista sekä tarkempia säännöksiä
hakemukseen liitettävistä selvityksistä voi-
daan antaa valtiovarainministeriön asetuk-
sella.

2 §

Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen

Finanssivalvonnan on myönnettävä toimi-
lupa kolmannen maan sijoituspalveluyrityk-
sen sivuliikkeelle, jos:

1) sijoituspalveluyrityksen toiminta ei
olennaisesti eroa suomalaiselle sijoituspalve-
luyritykselle sallitusta toiminnasta;

2) sijoituspalveluyritykseen sen kotival-
tiossa sovellettava lainsäädäntö vastaa kan-
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sainvälisesti hyväksyttyjä arvopaperimarkki-
noiden valvontaa ja rahoitusjärjestelmän ri-
kollisen hyväksikäytön estämistä koskevia
suosituksia;

3) sijoituspalveluyrityksen vakavaraisuus,
suuret asiakasriskit, maksuvalmius, sisäinen
valvonta, riskienhallintajärjestelmät sekä
omistajien ja johdon sopivuus ja luotettavuus
eivät olennaisesti poikkea tämän lain vaati-
muksista;

4) sijoituspalveluyritystä muutoinkin val-
votaan sen kotivaltiossa riittävän tehokkaasti;

5) sivuliikkeen hallinto ja toiminta on jär-
jestetty terveiden ja varovaisten liikeperiaat-
teiden mukaisesti;

6) sivuliikkeen johtaja täyttää 7 luvun
22 §:ssä tarkoitetut vaatimukset.

Sivuliikkeen toimilupaa myönnettäessä on
arvioitava sitä, vastaako sivuliikkeen kotival-
tion sijoittajien korvausjärjestelmä korvausra-
haston tarjoaman suojan tasoa ja laajuutta.
Toimilupaa myöntäessään Finanssivalvonta
voi päättää sivuliikkeen jäsenyydestä korva-
usrahastossa.

Sivuliikkeen toimilupaa koskevaan päätök-
seen sovelletaan, mitä 3 luvun 2 §:ssä sääde-
tään sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta an-
nettavasta päätöksestä. Finanssivalvonnan on
kymmenen työpäivän kuluessa toimilupaha-
kemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava ha-
kijalle 3 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoite-
tusta määräajasta ja valitusmahdollisuudesta.

Sivuliikkeen toimilupa oikeuttaa harjoitta-
maan toimintaa yhdessä tai useammassa toi-
mipaikassa.

3 §

Toimiluvan peruuttaminen ja toiminnan
rajoittaminen

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen toimiluvan peruuttamisesta ja
toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittami-
sesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun
lain 26 ja 27 §:ssä. Finanssivalvonnan on li-
säksi viipymättä peruutettava sivuliikkeen
toimilupa, jos kolmannen maan sijoituspalve-
luyrityksen kotivaltion viranomainen on pe-
ruuttanut sijoituspalveluyrityksen toimiluvan.

4 §

Sivuliikkeen toiminnan lopettaminen

Kun Finanssivalvonta peruuttaa kolman-
nen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliik-
keen toimiluvan, sivuliikkeen toiminta on vä-
littömästi lopetettava. Mitä muualla laissa
säädetään sivuliikkeen valvonnasta, sovelle-
taan sivuliikkeen valvontaan sen lopetettua
toimintansa, kunnes 2 momentissa tarkoitettu
ilmoitus on tehty sekä sijoituspalveluyrityk-
sen velvoitteet sivuliikkeen asiakkaille on
täytetty.

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen
on viivytyksettä sen sivuliikkeen toiminnan
lopettamisen jälkeen ilmoitettava sivuliik-
keen asiakkaille, miten sivuliikkeen velvoit-
teet asiakkaille täytetään. Finanssivalvonta
antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset
tässä momentissa tarkoitetusta menettelystä.

Mitä 1 momentissa säädetään sivuliikkeen
valvonnasta ja 2 momentissa kolmannen
maan sijoituspalveluyrityksen ilmoitusvelvol-
lisuudesta sekä mitä 2 momentissa säädetään
Finanssivalvonnan toimivallasta antaa tar-
kempia määräyksiä, sovelletaan rajoitettaessa
3 §:ssä tai Finanssivalvonnasta annetun lain
27 §:ssä tarkoitetulla tavalla sivuliikkeen toi-
mintaa.

5 §

Sijoituspalvelun tarjoaminen tytäryritystä tai
sivuliikettä perustamatta

Jos kolmannen maan sijoituspalveluyritys
aikoo tarjota sijoituspalvelua Suomessa pe-
rustamatta sivuliikettä tai tytäryritystä, sijoi-
tuspalveluyrityksen on haettava siihen lupa
Finanssivalvonnalta.

Ennen luvan myöntämistä kolmannen
maan valvontaviranomaisen ja Finanssival-
vonnan välillä tulee olla allekirjoitettu kol-
mannen maan sijoituspalveluyrityksen val-
vontaa koskeva Finanssivalvonnasta annetun
lain 66 §:ssä tarkoitettu valvontapöytäkirja.
Luvan myöntämisestä on muutoin voimassa,
mitä 2 §:n 1 momentin 1—4 kohdassa ja 2
momentissa säädetään sivuliikkeen toimilu-
van myöntämisestä.

Luvan peruuttamisesta ja luvan mukaisen
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toiminnan rajoittamisesta säädetään Finanssi-
valvonnasta annetun lain 26 ja 27 §:ssä. Li-
säksi luvan peruuttamiseen sovelletaan, mitä
3 §:ssä säädetään sivuliikkeen toimiluvan pe-
ruuttamisesta.

II OSA

TOIMINTAEDELLYTYKSET JA
TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

6 luku

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset
toimintaedellytykset ja talouden vakauden

valvonta

1 §

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 1 luvun 10 §:n 1 mo-
mentin 4—6 kohdassa tarkoitetuilla johdan-
naissopimuksilla, 8 kohdassa tarkoitetuilla
hinnanerosopimuksilla tai 9 kohdassa tarkoi-
tetuilla johdannaissopimuksilla, osakepää-
oman on oltava 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 ETA-valtioissa voimassa oleva

vastuuvakuutus niiden vahinkojen korvaami-
seksi, joista sijoituspalveluyritys on tämän
lain mukaan vastuussa, jolloin vakuutuksen
määrän on oltava vähintään 1 000 000 euroa
vahinkoa kohti ja yhteensä 1 500 000 euroa
kaikkien 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 ETA-valtioissa voimassa oleva

vastuuvakuutus niiden vahinkojen korvaami-
seksi, joista sijoituspalveluyritys on tämän
lain mukaan vastuussa, jolloin vakuutuksen
määrän on oltava vähintään 500 000 euroa
vahinkoa kohti ja yhteensä 750 000 euroa
kaikkien 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.

Osakepääoman on oltava kokonaan mer-
kitty toimilupaa myönnettäessä.

2 §

Talouden vakaus ja sen valvonta

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisiin toi-
mintaedellytyksiin, taloudellisen aseman val-
vontaan sekä niitä koskevien poikkeuslupien
antamiseen sovelletaan vastaavasti, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 5 ja 6 lu-
vussa säädetään, lukuun ottamatta mainitun
lain 44, 53, 66, 71, 80 ja 81 §:ää. Sovelletta-
essa mainitun lain 55 §:ää, siinä mainitun
44 §:n sijasta sovelletaan tämän luvun 1 §:ää.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
1 §: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 ETA-
valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos taikka
tällaisessa valtiossa oleva omistusyhteisö,
joka on samalla ETA-valtiossa toimiluvan
saaneen luottolaitoksen emoyritys ja edellyt-
täen, että luottolaitosta valvotaan sen konso-
lidoidun taloudellisen aseman perusteella.

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain
67—69 §:ssä säädetään, ei sovelleta sijoitus-
palveluyritykseen, joka harjoittaa ainoastaan

13747/2012



tämän lain 1 luvun 11 §:n 1, 2, 4, 5, 7 tai 9
kohdassa tarkoitettua toimintaa.

3 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään sijoituspalveluyritysten osalta:

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain
49 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista joh-
don ja henkilöstön palkitsemista koskevista
periaatteista ja menettelytavoista;

2) luottoriskin omien varojen vähimmäis-
määrän laskemiseen sovellettavista varojen ja
taseen ulkopuolisten sitoumusten riskikertoi-
mista sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten
luottovasta-arvokertoimista käytettäessä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 58 §:n mu-
kaista vakiomenetelmää;

3) eristä, jotka saadaan jättää huomioon
ottamatta laskettaessa luottolaitostoiminnasta
annetun lain 69 §:ssä tarkoitettuja asiakasris-
kirajoituksia;

4) luottolaitosdirektiivin VII liitteen 2
osan 12 ja 15 kohdan ja 4 osan 44, 48, 66, 71,
86 ja 95 kohdan huomioon ottamisesta sovel-
lettaessa luottolaitostoiminnasta annetun lain
59 §:ää;

5) luottolaitosdirektiivin VIII liitteen 1
osan 15—17, 20 ja 21 kohdan sekä mainitun
liitteen 3 osan 72, 73 ja 89 kohdan huomioon
ottamisesta sovellettaessa luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 59 §:ää;

6) omien varojen direktiivin 19 artiklan
huomioon ottamisesta sovellettaessa luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 64 §:ää.

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään lisäksi, jollei luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 93 §:stä muuta johdu, siitä, milloin
sijoituspalveluyrityksen toisessa ETA-val-
tiossa olevalta velalliselta olevat saamiset ja
taseen ulkopuoliset sitoumukset tai sijoitus-
palveluyrityksen toisessa ETA-valtiossa ole-
vat varat tai vakuudet saadaan ottaa huo-
mioon luottolaitostoiminasta annetun lain
55 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua omien
varojen vähimmäismäärää laskettaessa edellä
tarkoitetussa toisessa valtiossa sovellettavien
säännösten ja määräysten mukaisesti.

4 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta antaa luottolaitosdirektii-
vin ja omien varojen direktiivin täytäntöön-
panon edellyttämät tarkemmat määräykset
2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalveluyrityksen
taloudellisista toimintaedellytyksistä.

Finanssivalvonta voi määrätä, että sen es-
tämättä, mitä 3 §:n nojalla annetussa asetuk-
sessa säädetään, sijoituspalveluyrityksen toi-
sessa ETA-valtiossa olevalta velalliselta ole-
viin saamisiin ja taseen ulkopuolisiin sitou-
muksiin, tällaisessa valtiossa oleviin varoihin
taikka saamisiin tai sitoumuksiin, joiden va-
kuus on toisessa ETA-valtiossa, sovelletaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n 1
ja 2 momentissa tarkoitettua omien varojen
vähimmäismäärää laskettaessa tällaisessa toi-
sessa valtiossa sovellettavien säännösten ja
määräysten mukaista riskiluokitusta tai -ker-
rointa, joka on ankarampi kuin mitä 3 §:n
nojalla annetussa asetuksessa säädetään.
Tässä momentissa tarkoitettu määräys voi-
daan antaa, jos siihen on edellä tarkoitetun
valtion erityisiin oloihin perustuva, tehok-
kaan valvonnan edellyttämä painava syy.

7 luku

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan
järjestäminen

1 §

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.

2 §

Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus

Sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeus-
henkilön tai luonnollisen henkilön välillä
oleva merkittävä sidonnaisuus ei saa estää
sijoituspalveluyrityksen tehokasta valvontaa.
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Tehokasta valvontaa eivät myöskään saa es-
tää tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan
luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön
sovellettavat kolmannen maan säännökset ja
hallinnolliset 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 Finanssivalvon-
nalle.

3 §

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:

1) ne ovat kaupankäynnin kohteena kau-
pankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa
laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla;

2) lainan antaminen tai pantin ottaminen
kuuluu sijoituspalveluyrityksen tai sen kon-
solidointiryhmään kuuluvan yrityksen tavan-
omaiseen liiketoimintaan; ja

3) laina on annettu taikka pantti otettu si-
joituspalveluyrityksen toiminnassa noudate-
tuin tavanomaisin 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.

4 §

Sijoituspalvelun tai muun merkittävän
toiminnon 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. Sijoituspalvelun tarjoamisen tai
sijoituspalveluyrityksen toiminnan kannalta
merkittävän muun toiminnon ulkoistaminen
ei saa haitata sijoituspalveluyrityksen toimin-
nan valvontaa. Ulkoistamisesta huolimatta si-
joituspalveluyritys vastaa tästä laista johtu-
vien velvoitteidensa täyttämisestä.

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 muulle kuin sa-
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maan konsolidointiryhmään kuuluvalle, on il-
moitettava ulkoistamisesta etukäteen Finans-
sivalvonnalle. Sijoituspalveluyrityksen ja ul-
koistettua toimintaa hoitavan välisessä sopi-
mussuhteessa tapahtuvista merkittävistä muu-
toksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle.

Asiakkaan rahoitusvälineiden säilyttämi-
sestä ulkopuolisen säilyttäjän hallussa sääde-
tään 9 luvun 2 §:ssä.

5 §

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 Finanssivalvonnalle.

6 §

Omaisuudenhoidon ulkoistaminen
kolmanteen maahan

Sijoituspalveluyrityksen, joka ulkoistaa ei-
ammattimaiselle asiakkaalle tarjotun omai-
suudenhoitopalvelun kolmannessa maassa
toimivalle palvelun tarjoajalle, on varmistet-
tava, että:

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

2) Finanssivalvonnalla on kyseisen kol-
mannen maan valvontaviranomaisen kanssa
valvontayhteistyötä koskeva sopimus.

Vaikka 1 momentissa säädetyt edellytykset
eivät täyty, sijoituspalveluyritys voi kuitenkin
ulkoistaa omaisuudenhoitopalvelun, jos yri-
tys ilmoittaa ulkoistamisesta Finanssivalvon-
nalle etukäteen eikä Finanssivalvonta vas-

tusta sitä kuukauden kuluessa ilmoituksen
vastaanottamisesta.

Finanssivalvonnan on julkistettava luettelo
niistä kolmannen maan valvontaviranomai-
sista, joiden kanssa sillä on 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettu valvontayhteistyötä kos-
keva sopimus. Finanssivalvonnan on laadit-
tava ja julkistettava periaatteet, joita se nou-
dattaa soveltaessaan 2 momentin säännöstä.

7 §

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

oheispalveluihin tai rahoitusvälineisiin liitty-
viä asiakkaiden ohjeita ja toimeksiantoja;

2) välittää rahoitusvälineitä asiakkaille;
3) antaa sijoituspalveluyrityksen tarjoamia

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

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 ETA-valtiossa, edellytyksenä
on kuitenkin, että kyseinen valtio sallii sidon-
naisasiamiestä 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
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asiamies on oikeushenkilö, rekisteriin merki-
tään sen nimi, yritys- tai yhteisötunnus, koti-
paikka ja sen toimipaikan osoite, jossa toi-
mintaa harjoitetaan. Rekisteriin merkityt tie-
dot on säilytettävä viisi vuotta siitä lukien,
kun peruste tietojen merkitsemiseen rekiste-
riin on päättynyt. Sijoituspalveluyrityksen on
viipymättä ilmoitettava käyttämänsä sidon-
naisasiamiehet Finanssivalvonnalle.

Jos sidonnaisasiamies on sijoittautunut sel-
laiseen ETA-valtioon, joka ei salli kyseisessä
valtiossa toimiluvan saaneiden sijoituspalve-
luyritysten käyttää sidonnaisasiamiestä vas-
taavaa asiamiestä, sidonnaisasiamies on mer-
kittävä Finanssivalvonnan pitämään rekiste-
riin. Tähän rekisteriin on merkittävä vastaa-
vat tiedot kuin sijoituspalveluyrityksen yllä-
pitämään 5 momentin mukaiseen rekisteriin.
Finanssivalvonnan pitämään rekisteriin mer-
kityt tiedot on säilytettävä viisi vuotta siitä
lukien, kun peruste tietojen merkitsemiseen
rekisteriin on päättynyt.

8 §

Riskien hallinta, sisäinen valvonta ja
toiminnan muu 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.

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jä-
senet ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että
sijoituspalveluyritys täyttää tästä laista johtu-
vat velvoitteensa.

9 §

Varautumisvelvollisuus

Sijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa sijoi-
tuspalveluna rahoitusvälineiden säilyttämistä,
tulee varmistaa tehtäviensä mahdollisimman
häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa
osallistumalla rahoitusmarkkinoiden valmius-
suunnitteluun ja valmistelemalla etukäteen
poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa sekä
muin toimenpitein.

Jos 1 momentista aiheutuvat tehtävät edel-
lyttävät sellaisia toimenpiteitä, jotka selvästi
poikkeavat tavanomaisena pidettävästä sijoi-
tuspalveluyrityksen toiminnasta ja joista ai-
heutuu olennaisia lisäkustannuksia, tällaiset
kustannukset voidaan korvata huoltovarmuu-
den turvaamisesta annetussa laissa
(1390/1992) tarkoitetusta huoltovarmuusra-
hastosta.

10 §

Eturistiriitatilanteiden hallinta

Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava
kohtuulliset toimenpiteet eturistiriitatilantei-
den tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä
niiden syntyessä kohdeltava asiakasta hyvän
tavan mukaisesti.

Jos eturistiriitatilannetta ei voida välttää,
sijoituspalveluyrityksen on annettava 10 lu-
vun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla pysy-
vällä tavalla asiakkaalle riittävät tiedot eturis-
tiriidan luonteesta tai sen syistä ennen liike-
toimen suorittamista asiakkaan lukuun.

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava toimin-
taperiaatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja
ehkäisemisessä noudatettavista menettelyta-
voista.

11 §

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.

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä tie-
dot henkilökohtaisista liiketoimista. Sijoitus-
palveluyrityksen on vuosittain toimitettava
Finanssivalvonnalle selvitys siitä, miten sijoi-
tuspalveluyritys on valvonut henkilökohtaisia
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liiketoimia koskevien säännösten, määräysten
ja sijoituspalveluyrityksen sisäisten ohjeiden
noudattamista, ja siitä, mihin toimenpiteisiin
sijoituspalveluyritys on ryhtynyt, jos sanot-
tuja säännöksiä, määräyksiä tai ohjeita ei ole
noudatettu.

Tässä laissa vaikuttavassa asemassa ole-
valla tarkoitetaan:

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

2) 7 §: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;

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

Tässä laissa henkilökohtaisella liiketoi-
mella tarkoitetaan vaikuttavassa asemassa
olevan kaupankäyntiä tai hänen lukuunsa ta-
pahtuvaa kaupankäyntiä rahoitusvälineellä,
jos:

1) vaikuttavassa asemassa oleva toimii
asemansa, toimensa tai tehtävänsä ulkopuo-
lella; 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.

12 §

Määräysvallan hankkiminen kolmannessa
maassa sijaitsevassa yrityksessä

Sijoituspalveluyrityksen tai sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen on ilmoi-
tettava etukäteen Finanssivalvonnalle, jos se
aikoo hankkia kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä

tarkoitettua määräysvaltaa sellaisessa luotto-
laitoksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahas-
toyhtiössä taikka vakuutusyhtiössä, jonka ko-
tipaikka on kolmannessa maassa.

Finanssivalvonta 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.

13 §

Sijoituspalveluyrityksen kuuluminen ulkomai-
seen konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen

rahoitus- ja vakuutusryhmittymään

Jos sijoituspalveluyritys kuuluu sellaiseen
konsolidointiryhmään, jonka ylin emoyritys
sijaitsee kolmannessa maassa, sijoituspalve-
luyrityksen toimiluvan myöntämisen edelly-
tyksenä on, että:

1) ulkomaan viranomaisella on riittävä
toimivalta valvoa koko konsolidointiryhmää
vastaavalla tavalla kuin tässä laissa sääde-
tään; tai

2) konsolidoitu vakavaraisuus, konsoli-
doidut suuret asiakasriskit, konsolidointiryh-
män sisäinen valvonta ja riskienhallintamene-
telmät sekä omistusyhteisön omistajien ja
johdon sopivuus ja luotettavuus vastaavat tä-
män lain mukaisia vaatimuksia.

Finanssivalvonnan on tehtävä päätös siitä,
täyttääkö sijoituspalveluyritys 1 momentin
mukaiset vaatimukset, jos sijoituspalveluyri-
tyksellä ei ole emoyritystä toisessa ETA-val-
tiossa ja sijoituspalveluyrityksen taseen lop-
pusumma on suurempi kuin sijoituspalvelu-
yrityksen emoyrityksen minkään toisen sel-
laisen ulkomaisen tytärluottolaitoksen tai
suomalaista sijoituspalveluyritystä vastaavan
ulkomaisen tytäryrityksen taseen loppu-
summa, jonka kotipaikka on toisessa ETA-
valtiossa.

Finanssivalvonnan on ennen 2 momentissa
tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä
lausunto 1 momentissa tarkoitettuun konsoli-
dointiryhmään kuuluvien, toisessa ETA-val-
tiossa säänneltyjen ulkomaisten luottolaitos-
ten ja suomalaista sijoituspalveluyritystä vas-
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taavien yritysten valvonnasta vastaavilta ul-
komaan viranomaisilta, Euroopan pankkivi-
ranomaiselta ja Euroopan arvopaperimarkki-
naviranomaiselta. Finanssivalvonnan on
tehtyään 2 momentissa tarkoitetun päätöksen
ilmoitettava siitä näille viranomaisille sekä
Euroopan komissiolle.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
sijoituspalveluyritykseen, jonka konsolidoi-
dusta valvonnasta vastaa ulkomainen ETA-
valvontaviranomainen, jos tämä viranomai-
nen on katsonut, että konsolidointiryhmä
täyttää 1 momentissa säädetyt edellytykset.

Mitä 1 momentissa säädetään konsolidoin-
tiryhmästä, sovelletaan vastaavasti rahoitus-
ja vakuutusryhmittymään.

14 §

Osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskeva
ilmoitusvelvollisuus

Sen, joka aikoo suoraan tai välillisesti
hankkia sijoituspalveluyrityksen osakkeita,
on ilmoitettava siitä etukäteen Finanssival-
vonnalle, jos:

1) hänen omistuksensa hankinnan joh-
dosta olisi vähintään 10 prosenttia sijoituspal-
veluyrityksen osakepääomasta;

2) hänen omistuksensa olisi niin suuri, että
se vastaisi vähintään 10:tä prosenttia kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänivallasta; tai

3) hänen omistuksensa muutoin oikeut-
taisi käyttämään 2 kohdassa tarkoitettuun
omistukseen rinnastettavaa tai muutoin mer-
kittävää vaikutusvaltaa sijoituspalveluyrityk-
sen hallinnossa.

Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta
aiotaan lisätä vähintään 20, 30 tai 50 prosent-
tiin sijoituspalveluyrityksen osakepääomasta
tai omistus vastaisi samansuuruista osuutta
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta
tai sijoituspalveluyrityksestä tulisi tytäryritys,
myös tästä hankinnasta on ilmoitettava etukä-
teen Finanssivalvonnalle.

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
omistusosuutta ja ääniosuutta sovelletaan,
mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä
ja 9 luvun 4—7 §:ssä säädetään. Tätä mo-
menttia sovellettaessa ei oteta huomioon
osakkeita, jotka ilmoitusvelvollinen on enin-
tään vuoden ajaksi hankkinut järjestämänsä

arvopaperien liikkeeseenlaskun yhteydessä
tai markkinatakauksen nojalla ja joiden no-
jalla ilmoitusvelvollisella ei ole oikeutta käyt-
tää yhteisössä äänivaltaa eikä muutoin vai-
kuttaa yhteisön johdon toimintaan.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu il-
moitus on tehtävä myös, jos omistettujen
osakkeiden määrä laskee jonkin 1 tai 2 mo-
mentissa säädetyn omistusrajan alapuolelle
tai sijoituspalveluyritys lakkaa olemasta il-
moitusvelvollisen tytäryritys.

Sijoituspalveluyrityksen ja sen omistusyh-
teisön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle
vähintään kerran vuodessa 1 ja 2 momentissa
tarkoitettujen omistusosuuksien omistajat ja
omistusten suuruudet sekä ilmoitettava viivy-
tyksettä tietoonsa tulleet omistusosuuksien
muutokset.

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

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

2) ilmoitusvelvollisen omistuksesta ja
muista sidonnaisuuksista sijoituspalveluyri-
tyksessä;

3) hankintaa koskevista sopimuksista,
hankinnan rahoituksesta ja, 2 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa, omistuksen tavoit-
teista.

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

15 §

Osakkeiden hankintaa koskeva rajoitus

Finanssivalvonnan oikeudesta kieltää
14 §:ssä tarkoitettu omistusosuuden hankinta
säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain
32 a §:ssä ja kieltopäätöksen antamista kos-
kevasta menettelystä mainitun lain 32 b §:ssä.

Ennen Finanssivalvonnasta annetun lain
32 b §:ssä säädetyn määräajan päättymistä il-
moitusvelvollinen saa hankkia 14 §:ssä tar-
koitetut osakkeet vain, jos Finanssivalvonta
on antanut siihen suostumuksensa.
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16 §

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.

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

kana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kol-
men arviota edeltäneen vuoden aikana sakko-
rangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan kat-
soa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopima-
ton sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
neksi tai varajäseneksi, toimitusjohtajaksi tai
toimitusjohtajan sijaiseksi taikka muuhun
ylimpään johtoon kuuluvaksi; taikka

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

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

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 1
momentissa tarkoitettuja johtotehtävissä toi-
mivia koskevista muutoksista viipymättä Fi-
nanssivalvonnalle.

Mitä tässä pykälässä säädetään sijoituspal-
veluyrityksestä, sovelletaan vastaavasti omis-
tusyhteisöön.

17 §

Velvollisuus tehdä sisäpiiri-ilmoitus

Sijoituspalveluyrityksen sisäpiiriläisen on
ilmoitettava säännellyllä markkinalla tai mo-

nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä
kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia
osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden
arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perus-
teella, koskevat tiedot 19 §:ssä tarkoitettuun
sijoituspalveluyrityksen sisäpiirirekisteriin si-
ten kuin 18 §:ssä säädetään, jäljempänä sisä-
piiri-ilmoitus.

Sijoituspalveluyrityksen sisäpiiriläisellä
tarkoitetaan:

1) sijoituspalveluyrityksen hallituksen ja
hallintoneuvoston jäsentä ja varajäsentä, toi-
mitusjohtajaa ja toimitusjohtajan varamiestä
sekä tilintarkastajaa, varatilintarkastajaa ja ti-
lintarkastusyhteisön toimihenkilöä, jolla on
päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta;

2) sijoituspalveluyrityksen palveluksessa
olevaa henkilöä, jonka tehtävänä on 1 mo-
mentissa tarkoitettuja osakkeita tai rahoitus-
välineitä koskeva sijoitustutkimus, joka pää-
tehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoa-
miseen tai joka muutoin saa säännöllisesti
haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusväli-
neitä koskevaa sisäpiiritietoa.

Sijoituspalvelua tarjoavan luottolaitoksen
hallintoneuvoston jäsenen ja varajäsenen,
hallituksen varajäsenen sekä tilintarkastajan,
varatilintarkastajan ja sellaisen tilintarkastus-
yhteisön toimihenkilön, joka on päävastuussa
luottolaitoksen tilintarkastuksesta, on tehtävä
sisäpiiri-ilmoitus ainoastaan, jos hän saa
säännöllisesti haltuunsa 1 momentissa tarkoi-
tettuja osakkeita tai rahoitusvälineitä koske-
vaa arvopaperimarkkinalain 12 luvun 2 §:ssä
tarkoitettua sisäpiirintietoa.

18 §

Sisäpiiri-ilmoitus

Sijoituspalveluyrityksen sisäpiiriläisen on
tehtävä sisäpiiri-ilmoitus neljäntoista päivän
kuluessa siitä, kun hänet on nimitetty 17 §:n
2 momentissa tarkoitettuun tehtäväänsä.

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

piiriläinen on;
2) yhteisö tai säätiö, jossa sisäpiiriläisellä

tai 1 momentissa tarkoitetulla vajaavaltaisella
on suoraan tai välillisesti määräysvalta;

3) omistamansa sekä 1 kohdassa tarkoite-
tun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun
yhteisön tai säätiön omistamat säännellyllä
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markkinalla tai monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena
Suomessa olevat osakkeet ja sellaiset rahoi-
tusvälineet, joiden arvo määräytyy kyseisten
osakkeiden perusteella.

Sisäpiiriläisen on tehtävässä ollessaan seit-
semän päivän kuluessa ilmoitettava sijoitus-
palveluyritykselle:

1) 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetuilla
osakkeilla ja rahoitusvälineillä tehdyt hankin-
nat ja luovutukset, kun omistuksen muutos
on vähintään 5 000 euroa;

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

Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoi-
tettuja tietoja ei tarvitse ilmoittaa siltä osin
kuin ne koskevat asunto-osakeyhtiötä,
asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun
2 §:ssä tarkoitettua keskinäistä kiinteistöosa-
keyhtiötä, aatteellista tai taloudellista yhdis-
tystä taikka voittoa tavoittelematonta yhtei-
söä. Jos yhteisö käy säännöllisesti kauppaa
rahoitusvälineellä, sitä koskevat tiedot on
kuitenkin ilmoitettava.

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

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

19 §

Sijoituspalveluyrityksen sisäpiirirekisteri

Sijoituspalveluyrityksen on pidettävä
18 §:ssä tarkoitetuista sisäpiiri-ilmoituksista
rekisteriä (sijoituspalveluyrityksen sisäpiiri-
rekisteri), josta ilmenevät kunkin sisäpiiriläi-
sen kohdalla sisäpiiriläisen, 18 §:n 2 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetun vajaavaltaisen ja 2
kohdassa tarkoitetun yhteisön tai säätiön
omistamat sanotussa momentissa tarkoitetut
osakkeet ja rahoitusvälineet sekä eriteltyinä
hankinnat ja luovutukset.

Jos ilmoitukset tehdään 18 §:n 6 momentin
mukaisesti, sijoituspalveluyrityksen sisäpiiri-
rekisteri voidaan tältä osin muodostaa arvo-
osuusjärjestelmästä saatavista tiedoista.

Sijoituspalveluyrityksen sisäpiirirekisterin
ylläpito on järjestettävä luotettavalla tavalla.
Rekisteriin merkityt tiedot on säilytettävä
viisi vuotta tiedon merkitsemisestä. Jokaisella
on oikeus saada kulujen korvaamista vastaan
otteita ja jäljennöksiä rekisterin tiedoista.
Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja
osoite sekä muun luonnollisen henkilön kuin
sisäpiiriläisen nimi eivät kuitenkaan ole julki-
sia.

Sijoituspalveluyrityksen on vuosittain toi-
mitettava Finanssivalvonnalle selvitys sisä-
piirirekisterin ylläpidon järjestämisestä, sijoi-
tuspalveluyrityksen sisäpiiriläisten ilmoitus-
velvollisuuden valvonnasta ja siitä, mihin toi-
menpiteisiin sijoituspalveluyritys on ryhty-
nyt, jos sisäpiiri-ilmoitusta koskevia sään-
nöksiä, määräyksiä tai sijoituspalveluyrityk-
sen sisäisiä ohjeita ei ole noudatettu.

20 §

Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen
varautumisvelvollisuus

Mitä 9 §:ssä säädetään varautumisesta ja
siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta,
koskee vastaavasti ulkomaisen ETA-sijoitus-
palveluyrityksen sivuliikettä. Edellä 9 §:n 1
momentissa säädetty velvoite ei kuitenkaan
koske ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityk-
sen sivuliikettä, jos se on sijoituspalveluyri-
tyksen kotivaltion lainsäädännön nojalla var-
mistanut tehtäviensä hoitamisen poikkeus-
oloissa 9 §:n 1 momenttia vastaavalla tavalla
ja esittänyt siitä Finanssivalvonnalle riittävän
selvityksen.

21 §

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen toiminnan järjestäminen

Mitä 4 §:n 3 ja 4 momentissa säädetään
ulkoistamisesta, 5 §:ssä ulkoistamisen edelly-
tyksistä, 8 §:ssä riskien hallinnasta, sisäisestä
valvonnasta ja toiminnan muusta järjestämi-
sestä, 9 §:ssä varautumisesta ja siitä aiheutu-
vien kustannusten korvaamisesta, 10 §:ssä
eturistiriitatilanteiden hallinnasta ja 11 §:ssä
henkilökohtaisista liiketoimista, sovelletaan
vastaavasti kolmannen maan sijoituspalvelu-
yrityksen sivuliikkeeseen.
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Kolmannen maan sijoituspalveluyritys ei
saa Suomessa harjoittamassaan toiminnassa
ottaa niin suurta riskiä, että se vaarantaa sivu-
liikkeen asiakkaiden edut.

22 §

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen johto

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liikkeen toiminnasta vastaa sivuliikkeen joh-
taja, joka myös edustaa sijoituspalveluyri-
tystä sivuliikkeen toimintaa koskevissa oi-
keussuhteissa.

Sivuliikkeen johtajana ei voi olla oikeus-
henkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on mää-
rätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta
on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liike-
toimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen
säädetään liiketoimintakiellosta annetussa
laissa (1059/1985).

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen johtajaan sovelletaan lisäksi,
mitä 16 §:ssä säädetään sijoituspalveluyrityk-
sen toimitusjohtajasta.

23 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden
markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirek-
tiivin säännösten edellyttämät tarkemmat
määräykset:

1) 4 §:ssä tarkoitetussa ulkoistamista kos-
kevassa sopimussuhteessa tapahtuvia merkit-
täviä muutoksia koskevan ilmoituksen sisäl-
löstä;

2) 5 §:ssä tarkoitetuista ulkoistamisen
edellytyksistä;

3) 8 §:ssä tarkoitetusta toiminnan järjestä-
misestä;

4) 10 §:ssä tarkoitettujen eturistiriitatilan-
teiden hallintaan liittyvistä menettelytavoista;

5) 11 §:ssä tarkoitetuista henkilökohtai-
sista liiketoimista.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta sel-
vityksestä ja sen toimittamisesta Finanssival-
vonnalle, 18 §:ssä tarkoitetun sisäpiiri-ilmoi-
tuksen sisällöstä ja tekotavasta, 19 §:ssä tar-

koitetun sijoituspalveluyrityksen sisäpiirire-
kisterin sisällöstä ja tietojen merkintätavasta
sekä 19 §:n 4 momentissa tarkoitetusta selvi-
tyksestä ja sen toimittamisesta Finanssival-
vonnalle.

8 luku

Tilinpäätös ja tilintarkastus

1 §

Tilinpäätös, toimintakertomus ja
osavuosikatsaus

Sijoituspalveluyrityksen tilinpäätökseen,
toimintakertomukseen ja osavuosikatsauk-
seen sekä niitä koskevien ohjeiden, lausunto-
jen ja poikkeuslupien antamiseen sovelletaan
vastaavasti, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 146—157 §:ssä säädetään.

2 §

Tilintarkastus sekä erityinen tarkastus ja
tarkastaja

Tilintarkastuksesta ja tilintarkastajista sekä
erityisen tarkastuksen ja tarkastajan määrää-
misestä säädetään tilintarkastuslaissa
(459/2007) ja luottolaitostoiminnasta annetun
lain 158—160 §:ssä.

3 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan tarkemmat säännökset rahoitusvälinei-
den ja muussa kuin omassa käytössä olevan
kiinteistöomaisuuden ja niiden arvonmuutos-
ten merkitsemisestä sijoituspalveluyrityksen
tilinpäätökseen, tase- ja tuloslaskelmakaa-
voista, rahoituslaskelmasta, taseen, tuloslas-
kelman ja rahoituslaskelman liitetiedoissa ja
toimintakertomuksessa annettavista tiedoista,
konsernitaseen ja konsernituloslaskelman
kaavoista ja konsernin rahoituslaskelmasta,
konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja
konsernin rahoituslaskelman liitetiedoissa an-
nettavista tiedoista sekä tase-erittelyistä ja lii-
tetietojen erittelyistä.
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4 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen
laatimisesta. Määräyksissä voidaan rajoittaa
sellaisten korko- ja vuokratulojen kirjaamista
tilikauden tuotoksi, jotka perustuvat sellaisiin
saamisiin tai rahoitusleasingsopimuksiin, joi-
den erääntyneet korot, lyhennykset taikka
vuokrat ovat olleet tilinpäätöshetkellä maksa-
matta Finanssivalvonnan määräyksessä tarkoi-
tettua määräaikaa kauemmin taikka velallisen
todetun maksukyvyttömyyden johdosta toden-
näköisesti jäävät maksamatta. Ennen määräyk-
sen antamista Finanssivalvonnan on pyydet-
tävä siitä valtiovarainministeriön ja kirjanpi-
tolautakunnan lausunto.

9 luku

Asiakasvarojen säilyttäminen ja muu
käsittely

1 §

Asiakasvarojen säilyttäminen

Sijoituspalveluyrityksen on järjestettävä
sen hallintaan luovutettujen asiakkaan rahoi-
tusvälineiden ja rahavarojen (asiakasvarat)
säilyttäminen ja käsittely luotettavalla tavalla.

Sijoituspalveluyrityksen on asiakasvarojen
säilyttämisessä ja käsittelyssä erityisesti huo-
lehdittava siitä, että sijoituspalveluyrityksen
varat pidetään selkeästi erillään asiakasva-
roista.

Sijoituspalveluyrityksen on pidettävä luo-
tettavasti kirjaa asiakasvaroista siten, että
kunkin asiakkaan asiakasvarat ovat riittävästi
eriteltyinä muiden asiakkaiden varoista.

Asiakasvarojen säilyttämiseen liittyvästä
tiedonantovelvollisuudesta säädetään 10 lu-
vun 5 §:ssä.

2 §

Asiakkaan rahoitusvälineiden säilyttäminen
ulkopuolisen säilyttäjän hallussa

Sijoituspalveluyrityksen, joka säilyttää asi-
akkaan rahoitusvälineitä ulkopuolisen säilyt-

täjän hallussa, on noudatettava riittävää huo-
lellisuutta säilyttäjän valitsemisessa.

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä
asiakkaan rahoitusvälineitä Finanssivalvon-
nan, ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen
tai kolmannen maan valvontaviranomaisen
valvottavana olevan yhteisön hallussa, jos se
on mahdollista.

Sijoituspalveluyrityksen on riittävästi var-
mistuttava siitä, että ulkopuolisen säilyttäjän
hallussa säilytetyt asiakkaan rahoitusvälineet
erotetaan sijoituspalveluyritykselle ja säilyt-
täjälle kuuluvista rahoitusvälineistä.

3 §

Asiakkaan rahavarojen sijoittaminen

Sijoituspalveluyrityksen on sijoitettava asi-
akkaan rahavarat viipymättä tilille keskus-
pankkiin, talletuspankkiin tai muussa val-
tiossa toimiluvan saaneeseen talletusten vas-
taanottamiseen oikeutettuun luottolaitokseen.
Asiakkaan rahavarat voidaan sijoittaa myös
ETA-valtiossa rekisteröidyn sijoitusrahasto-
direktiivin edellytykset täyttävän tai muutoin
valvonnan kohteena olevan rahamarkkinara-
haston rahasto-osuuksiin, jollei asiakas ole
sitä kieltänyt.

Jos asiakkaan rahavarat sijoitetaan muulla
tavalla kuin tilille keskuspankkiin, sijoitus-
palveluyrityksen on noudatettava riittävää
huolellisuutta rahavarat säilyttävän talletus-
pankin, ulkomaisen luottolaitoksen ja raha-
markkinarahaston valitsemisessa.

Sijoituspalveluyrityksen on varmistuttava
siitä, että asiakkaan rahavarat säilytetään eril-
lään sijoituspalveluyrityksen rahavaroista.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, sijoituspalvelun tarjoaja, joka on talle-
tuspankki, saa kuitenkin sijoittaa asiakkaan
rahavarat saman talletuspankin tilille.

4 §

Asiakkaan rahoitusvälineiden panttaaminen
tai luovuttaminen

Sijoituspalveluyritys ei saa ilman asiak-
kaan etukäteen antamaa erillistä nimen-
omaista suostumusta pantata tai luovuttaa asi-
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akkaalle kuuluvaa rahoitusvälinettä omaan
eikä toisen asiakkaan lukuun. Suostumuksen
tulee sisältää rahoitusvälineiden panttaamista
tai muuta luovuttamista koskevat ehdot. Ei-
ammattimaisen asiakkaan suostumus on an-
nettava kirjallisesti tai 10 luvun 3 §:ssä tar-
koitetulla muulla vastaavalla tavalla.

Jos asiakkaan rahoitusvälineitä säilytetään
arvopaperitileistä annetun lain 2 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetulla arvopaperiti-
lillä tai arvo-osuustileistä annetun lain 5 a
§:ssä tarkoitetulla omaisuudenhoitotilillä, si-
joituspalveluyritys voi ryhtyä 1 momentissa
tarkoitettuun toimenpiteeseen vain, jos:

1) jokainen asiakas, jonka rahoitusväli-
neitä säilytetään samalla tilillä, on antanut
siihen 1 momentissa tarkoitetun suostumuk-
sen; tai

2) sijoituspalveluyrityksellä on käytössään
riittävät järjestelmät ja valvontamenetelmät
sen varmistamiseksi, että toimenpide kohdis-
tuu vain sellaisen asiakkaan rahoitusvälinei-
siin, joka on antanut siihen 1 momentissa
tarkoitetun suostumuksen.

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä
riittävät tiedot 2 momentissa tarkoitetuista
toimenpiteistä viiden vuoden ajan.

Sijoituspalveluyritys saa 1 ja 2 momentin
estämättä luovuttaa asiakkaalleen kuuluvan
rahoitusvälineen pantiksi arvo-osuusjärjestel-
mästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa
tarkoitetulle selvitysyhteisölle, ulkomaiselle
selvitysyhteisölle tai selvitysosapuolelle ra-
hoitusvälinettä koskevasta kaupasta johtuvan
asiakkaan velvoitteen täyttämisen vakuu-
deksi.

Sijoituspalveluyrityksen oikeudesta pan-
tata tai luovuttaa asiakkaalta pantiksi saa-
mansa rahoitusvälineet säädetään lisäksi ra-
hoitusvakuuslaissa (11/2004).

5 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden
markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirek-
tiivin säännösten edellyttämät tarkemmat
määräykset asiakasvarojen säilyttämisessä
noudatettavista menettelytavoista.

6 §

Tilintarkastajan lausunto

Sijoituspalveluyrityksen tulee toimittaa Fi-
nanssivalvonnalle kultakin kalenterivuodelta
tilintarkastajan antama lausunto siitä, vastaa-
vatko sijoituspalveluyrityksen asiakasvarojen
säilyttämistä ja käsittelyä koskevat järjestelyt
1—4 §:n säännösten ja 5 §:n perusteella an-
nettujen määräysten mukaiset vaatimukset.

7 §

Eräiden muiden lakien soveltaminen

Sijoituspalveluyritykseen, joka toimii
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettuna tilinhoita-
jana, sovelletaan lisäksi, mitä mainitussa
laissa ja arvo-osuustileistä annetussa laissa
säädetään. Sijoituspalveluyritykseen, joka
toimii arvopaperitileistä annetussa laissa tar-
koitettuna säilyttäjänä, sovelletaan lisäksi,
mitä mainitussa laissa säädetään.

8 §

Asiamiehen asettaminen

Kun asiakasvaroja säilyttävä sijoituspalve-
luyritys on asetettu selvitystilaan tai konkurs-
siin, Finanssivalvonnan on viipymättä asetet-
tava Finanssivalvonnasta annetun lain
29 §:ssä tarkoitettu asiamies valvomaan asia-
kasvarojen nopeaa palauttamista sijoituspal-
veluyrityksen asiakkaille, jollei asiamiehen
asettaminen ole ilmeisen tarpeetonta ottaen
huomioon sijoituspalveluyrityksen toiminnan
laatu ja laajuus. Lisäksi Finanssivalvonnan
on asetettava asiamies, jos sijoituspalveluyri-
tys on tullut muutoin maksukyvyttömäksi,
eikä maksukyvyttömyyttä ole Finanssival-
vonnan arvion mukaan pidettävä tilapäisenä,
jollei asiamiehen asettaminen ole ilmeisen
tarpeetonta ottaen huomioon sijoituspalvelu-
yrityksen toiminnan laatu ja laajuus.

Selvitystilassa olevan sijoituspalveluyri-
tyksen selvitysmiehellä ja konkurssissa ole-
van sijoituspalveluyrityksen pesänhoitajalla
on oikeus asiamiehen vaatimuksesta tai suos-
tumuksella tehdä ja irtisanoa sopimuksia sekä
ottaa luottoa asiakasvarojen nopean palautta-
misen edistämiseksi.
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9 §

Asiakasvarojen säilyttämistä ja muuta käsit-
telyä sekä asiamiehen asettamista koskevien
säännösten soveltaminen kolmannen maan

sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeeseen

Mitä tässä luvussa säädetään sijoituspalve-
luyrityksen asiakasvarojen säilyttämisestä ja
muusta käsittelystä sekä asiamiehen asettami-
sesta, sovelletaan vastaavasti kolmannen
maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkee-
seen.

III OSA

MENETTELYTAVAT JA
KORVAUSRAHASTO

10 luku

Menettelytavat asiakassuhteessa

1 §

Asiakkaan luokittelu ja asiakkaan asemasta
sopiminen

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammatti-
maiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiak-
kaaksi tai hyväksyttäväksi vastapuoleksi.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
asiakkaalle tämän oikeudesta pyytää asiakas-
luokittelun 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 sijoituspalve-
luyrityksen internetsivuilla niin kauan kuin
asiakkaan voidaan olettaa niitä tarvitsevan.
Tiedot voidaan antaa muulla pysyvällä ta-
valla kuin kirjallisesti vain, jos tietojen anta-
minen tällä tavalla on asianmukaista sijoitus-
palveluyrityksen ja asiakkaan välisen liiketoi-
men toteuttamisen yhteydessä ja asiakas on
valinnut tiedon toimittamisen tällä tavalla.

Sijoituspalveluyritys voi kohdella 1 luvun
18 §:n 1 momentin 1—5 kohdassa tarkoitet-
tua ammattimaista asiakasta joko omasta

aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä ei-am-
mattimaisena asiakkaana. Asiakkaan kohte-
lusta ei-ammattimaisena asiakkaana on teh-
tävä kirjallinen sopimus. Jos sopimusta so-
velletaan yhteen tai useampaan palveluun tai
liiketoimeen taikka yhteen tai useaan erityyp-
piseen rahoitusvälineeseen tai liiketoimeen,
tämän on käytävä ilmi sopimuksesta.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 1
luvun 18 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetulle asiakkaalleen ennen sijoituspalvelun
tarjoamista, että tätä kohdellaan saatavilla
olevien tietojen perusteella ammattimaisena
asiakkaana, jos asiakkaan kanssa ei toisin
sovita.

Asiakkaan, joka haluaa itseään kohdelta-
van 1 luvun 18 §:n 1 momentin 6 kohdassa
tarkoitettuna ammattimaisena asiakkaana
yleisesti taikka tietyn sijoituspalvelun tai lii-
ketoimen tai liiketoimi- tai rahoitusvälinetyy-
pin osalta, on pyydettävä tätä sijoituspalvelu-
yritykseltä kirjallisesti. Jos asiakas täyttää
mainitun pykälän 2 momentissa säädetyt vaa-
timukset, sijoituspalveluyrityksen on kirjalli-
sesti ilmoitettava asiakkaalle, ettei tämä am-
mattimaisena asiakkaana kuulu kaikkien
tässä laissa tarkoitettujen menettelytapasään-
nösten suojan ja sijoittajien korvausrahasto-
suojan piiriin. Asiakkaan on vastaavasti kir-
jallisesti ilmoitettava sijoituspalveluyrityk-
selle olevansa tietoinen menettelytapasään-
nösten suojan ja korvausrahastosuojan me-
nettämisestä.

Arvopaperin liikkeeseenlaskijalla ja
muulla arvopaperin tarjoajalla on oikeus asi-
akkaan suostumuksella saada sijoituspalvelu-
yritykseltä tieto asiakkaan luokittelusta kysy-
myksessä olevan arvopaperin osalta.

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

2 §

Yleiset periaatteet sijoituspalvelun ja oheis-
palvelun tarjoamisessa ja markkinoinnissa

Sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoami-
sessa on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti,
ammattimaisesti ja asiakkaan edun mukai-
sesti.

Sijoituspalvelun ja oheispalvelun tarjoami-
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sen yhteydessä sijoituspalveluyritys ei saa
maksaa maksua eikä antaa palkkiota tai
muuta etua kolmannelle osapuolelle tai tämän
edustajalle eikä ottaa vastaan maksua, palk-
kiota tai muuta etua kolmannelta osapuolelta
tai tämän edustajalta, paitsi jos:

1) maksun, palkkion tai muun edun luon-
teesta ja määrästä tai määräytymisperusteesta
on annettu asiakkaalle kattavat ja selkeät tie-
dot ennen sijoituspalvelun ja oheispalvelun
tarjoamista; ja

2) maksun, palkkion tai muun edun tarkoi-
tuksena on parantaa asiakkaalle tarjottavan
palvelun laatua ja sen maksaminen ei ole
asiakkaan edun vastaista.

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetut
tiedot voidaan antaa asiakkaalle tiivistelmänä.
Asiakkaalle on tämän pyynnöstä annettava
lisätietoja 1 kohdassa tarkoitetuista eduista.

Sijoituspalvelua ja oheispalvelua ei saa
markkinoida antamalla totuudenvastaista tai
harhaanjohtavaa tietoa. Tieto, jonka harhaan-
johtavuus tai totuudenvastaisuus käy ilmi tie-
don esittämisen jälkeen ja jolla saattaa olla
olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivy-
tyksettä oikaistava tai täydennettävä riittä-
vällä tavalla. Markkinoinnista on käytävä
ilmi sen kaupallinen tarkoitus.

Sijoittajien korvausrahastosuojaa koske-
vasta markkinoinnista säädetään 11 luvun 25
§:ssä.

3 §

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
sopimuksen tekemiseen ei koske sijoituspal-
veluyritystä, jos se tarjoaa sijoituspalveluna
yksinomaan sijoitusneuvontaa. Velvollisuus
ei koske sijoituspalveluyritystä myöskään sil-
loin, jos se tarjoaa sijoituspalvelua ammatti-
maiselle asiakkaalle, ellei muualla laissa toi-
sin säädetä.

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

4 §

Asiakasta koskevat tiedot

Sijoituspalveluyrityksen, joka tarjoaa sijoi-
tuspalveluna sijoitusneuvontaa tai omaisuu-
denhoitoa, on hankittava ennen sijoituspalve-
lun tarjoamista riittävät tiedot asiakkaan ta-
loudellisesta asemasta, kyseistä sijoituspalve-
lua tai rahoitusvälinettä koskevasta sijoitus-
kokemuksesta ja -tietämyksestä sekä sijoitus-
tavoitteista, jotta se voi suositella asiakkaalle
soveltuvia rahoitusvälineitä ja palvelua.

Jos sijoituspalveluyritys tarjoaa muuta kuin
1 momentissa tarkoitettua sijoituspalvelua eikä
kysymyksessä ole rahoitusvälineiden säilyttä-
minen, sijoituspalveluyrityksen on ennen si-
joituspalvelun tarjoamista pyydettävä ei-am-
mattimaiselta asiakkaalta tiedot tämän ky-
seistä rahoitusvälinettä tai sijoituspalvelua
koskevasta sijoituskokemuksesta ja -tietämyk-
sestä voidakseen arvioida, onko rahoitusvä-
line tai palvelu asiakkaan kannalta asianmu-
kainen. Jos sijoituspalveluyritys katsoo saa-
mansa tiedon perusteella, ettei rahoitusväline
tai palvelu ole asiakkaan kannalta asianmu-
kainen, sen on ilmoitettava tästä asiakkaalle.
Jos asiakas kieltäytyy antamasta pyydettyjä
tietoja, sijoituspalveluyrityksen on ilmoitet-
tava, ettei se voi arvioida rahoitusvälineen tai
palvelun asianmukaisuutta asiakkaalle.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei koske asi-
akkaan aloitteesta tapahtuvaa toimeksiantojen
toteuttamista tai niiden välittämistä, jos asiak-
kaalle on ilmoitettu, ettei sijoituspalveluyritys
palvelua tarjotessaan ole velvollinen arvioi-
maan palvelun tai rahoitusvälineen asianmu-
kaisuutta asiakkaalle ja palvelu liittyy:

1) osakkeisiin, jotka ovat kaupankäynnin
kohteena kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä
markkinalla tai sitä vastaavan kaupankäynnin
kohteena muussa valtiossa;

2) rahamarkkinavälineisiin;
3) joukkovelkakirjoihin tai muihin vastaa-

vankaltaisiin velkasitoumuksiin, joihin ei si-
sälly johdannaissopimuksen ominaisuutta;

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

5) muihin rahoitusvälineiden markkinat
-direktiivin täytäntöönpanodirektiivin 38 ar-
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tiklassa tarkoitettuihin yksinkertaisiin rahoi-
tusvälineisiin.

5 §

Sijoituspalveluyrityksen
tiedonantovelvollisuus

Sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-
ammattimaiselle asiakkaalle sijoituspalvelua
tai oheispalvelua koskevan sopimuksen ehdot
sekä riittävät tiedot sijoituspalveluyrityksestä
ja tarjottavasta palvelusta. Ehdot ja tiedot on
annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen
tekemistä tai ennen kuin palvelua annetaan
asiakkaalle, jos se on varhaisempi ajankohta.

Sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-
ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin en-
nen sijoituspalvelun tai oheispalvelun anta-
mista riittävät tiedot:

1) sijoituspalveluyrityksestä ja sen tarjo-
amasta palvelusta;

2) palvelun kohteena olevien rahoitusväli-
nelajien luonteesta ja niihin liittyvistä ris-
keistä;

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

4) siitä, missä toimeksiantoja toteutetaan;
5) asiakasvarojen säilyttämisestä sekä sii-

hen liittyvistä riskeistä erityisesti tilanteissa,
joissa asiakasvaroja säilytetään kolmannen
osapuolen hallussa taikka arvopaperitileistä
annetun lain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa
tarkoitetulla arvopaperitilillä tai arvo-osuusti-
leistä annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetulla
omaisuudenhoitotilillä;

6) palveluun liittyvistä kuluista ja palk-
kioista.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava ei-
ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin
etukäteen 2 momentissa tarkoitettujen tieto-
jen olennaisista muutoksista.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetut tiedot
on annettava asiakkaalle 1 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla pysyvällä tavalla. Asiakkaan
suostumuksella tiedot voidaan antaa asiak-
kaalle sijoituspalveluyrityksen internetsi-
vuilla ilman, että ne on osoitettava asiak-
kaalle henkilökohtaisesti, jos se on asianmu-
kaista sijoituspalveluyrityksen ja asiakkaan
välisen liiketoimen toteuttamisen yhteydessä
ja tiedot ovat saatavilla niin kauan kuin asiak-
kaan voidaan olettaa niitä tarvitsevan.

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.

Sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-
ammattimaiselle asiakkaalle riittävät tiedot
tälle asiakkaan lukuun suoritetuista liiketoi-
mista, palveluista ja niiden kustannuksista,
sijoituspalveluyrityksen hallussa olevista
asiakasvaroista sekä muista asiakkaalle anne-
tuista palveluista.

Sijoituspalveluyrityksen on annettava am-
mattimaiselle asiakkaalle ennen sijoituspalve-
lua tai oheispalvelua koskevan sopimuksen
tekemistä asiakkaan sijoituskokemus huo-
mioon ottaen riittävät tiedot tarjottavasta pal-
velusta sekä palvelun kohteena olevan rahoi-
tusvälineen luonteesta ja siihen liittyvistä ris-
keistä.

Sijoituspalveluyrityksen, joka myy sijoi-
tusrahastolaissa tarkoitettujen sijoitusrahasto-
jen tai erikoissijoitusrahastojen rahasto-
osuuksia tai antaa tällaisiin sijoituksiin liitty-
vää neuvontaa, on annettava sijoitusrahasto-
lain 93 §:ssä tarkoitettu avaintietoesite asiak-
kaalleen.

Sijoittajien korvausrahastosuojaa koske-
vasta tiedonantovelvollisuudesta säädetään
11 luvun 12 ja 23 §:ssä.

6 §

Toimeksiantojen huolellinen toteuttaminen

Sijoituspalveluyrityksen, 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, sijoituspalveluyrityksen
on noudatettava niitä.

27747/2012



Sijoituspalveluyrityksellä on oltava toi-
meksiantojen toteuttamista koskevat toimin-
taperiaatteet, jotka sisältävät tiedot niistä kau-
pankäyntipaikoista, joissa sijoituspalveluyri-
tys toteuttaa toimeksiantoja sekä kaupan-
käyntipaikan valintaan vaikuttaneet tekijät.
Sijoituspalveluyrityksen on seurattava toi-
mintaperiaatteidensa asianmukaisuutta.

Sijoituspalveluyrityksen on annettava asi-
akkaalle riittävät tiedot toimintaperiaatteis-
taan ennen sijoituspalvelun tarjoamista. Sijoi-
tuspalveluyrityksen on ilmoitettava toiminta-
periaatteidensa olennaisista muutoksista asi-
akkailleen.

Jos toimeksianto voidaan toimintaperiaat-
teiden mukaan toteuttaa kaupankäynnistä ra-
hoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetun
säännellyn markkinan tai monenkeskisen
kaupankäyntijärjestelmän taikka niitä muussa
valtiossa vastaavan kaupankäynnin ulkopuo-
lella, on siihen saatava asiakkaan nimenomai-
nen suostumus.

7 §

Toimeksiantojen käsittely

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

Sijoituspalveluyrityksen on toteutettava
asiakkaiden toimeksiannot niiden saapumis-
järjestyksessä, jos se on mahdollista ottaen
huomioon toimeksiannon koko, asiakkaan
määräämät hintarajat tai muut toimeksiannon
ehdot sekä se, miten toimeksianto on annettu.

Sijoituspalveluyrityksen velvollisuudesta
julkistaa asiakkaan antama rajahintatoimeksi-
anto säädetään kaupankäynnistä rahoitusväli-
neillä annetun lain 7 luvun 1 §:ssä.

8 §

Asiakkaan toimeksiannon saaminen toiselta
sijoituspalveluyritykseltä

Sijoituspalveluyritys, joka vastaanottaa si-
joituspalvelua tai oheispalvelua koskevan asi-
akkaan toimeksiannon toiselta sijoituspalve-

luyritykseltä, voi toimia toiselta sijoituspalve-
luyritykseltä saamiensa asiakasta koskevien
tietojen ja toimeksiantoa koskevien ohjeiden
mukaan. Toimeksiannon välittänyt sijoitus-
palveluyritys vastaa edelleen asiakkaalle an-
tamiensa suositusten ja neuvojen soveltuvuu-
desta.

9 §

Liiketoimista ja palveluista säilytettävät
tiedot

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 viiden vuo-
den ajan. Sijoitus- tai oheispalvelusta asiak-
kaan kanssa tehty sopimus tai muut palvelun
tarjoamista koskevat ehdot on säilytettävä
asiakassuhteen keston ajan.

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin
täytäntöönpanoasetuksessa säädetään asiak-
kaan toimeksiannosta, omaisuudenhoitoon si-
sältyvästä kaupankäyntipäätöksestä sekä asi-
akkaan liiketoimesta kirjattavista tiedoista.

10 §

Puhelujen 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.

11 §

Liiketoimet hyväksyttävän vastapuolen
kanssa

Sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa sijoitus-
palveluna toimeksiantojen välittämistä tai to-
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teuttamista, käy kauppaa omaan lukuun tai
tarjoaa rahoitusvälineiden säilyttämistä, voi
tehdä liiketoimia hyväksyttävän vastapuolen
kanssa ilman, että liiketoimeen tai siihen suo-
raan liittyvään oheispalveluun on sovellettava
1—7 §:ssä tarkoitettuja velvollisuuksia.

Asiakkaalla, joka on 1 luvun 19 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettu hyväksyttävä vastapuoli, on
oikeus pyytää tämän pykälän 1 momentissa
mainittujen säännösten soveltamista sen
kanssa tehtäviin liiketoimiin joko yleisesti tai
yksittäisen liiketoimen osalta. Jos sijoituspal-
veluyritys suostuu pyyntöön, asiakasta on
kohdeltava ammattimaisena asiakkaana. Jos
asiakas kuitenkin pyytää, että sitä kohdellaan
ei-ammattimaisena asiakkaana, pyynnön kä-
sittelyyn sovelletaan 1 §:n 3 momentissa sää-
dettyä menettelyä. Edellä tässä momentissa
tarkoitetut menettelyt voidaan toteuttaa myös
sijoituspalveluyrityksen aloitteesta.

12 §

Liiketoimet säännellyllä markkinalla ja mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä

Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetun pörssin kaupankäynti-
osapuolten välisiin liiketoimiin ei sovelleta
1—7 §:ää silloin, kun liiketoimi toteutetaan
säännellyllä markkinalla.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös kaupankäynnistä rahoitusvälineillä an-
netussa laissa tarkoitetun monenkeskisen
kaupankäyntijärjestelmän kaupankäyntiosa-
puolten välisiin sekä kaupankäynnin järjestä-
jän ja kaupankäyntiosapuolten välisiin liike-
toimiin silloin, kun liiketoimi toteutetaan mo-
nenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

13 §

Asiakasvalitusten käsittely

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava tehok-
kaat menettelytavat ei-ammattimaisten asiak-
kaiden tekemien sijoitus- ja oheispalveluja
koskevien valitusten käsittelemiseksi asian-
mukaisesti ja mahdollisimman nopeasti. Si-
joituspalveluyrityksen tulee säilyttää tiedot
asiakasvalituksista ja niiden ratkaisemiseksi
toteutetuista toimenpiteistä viiden vuoden
ajan.

Sijoituspalveluyritysten on varmistettava,
että niiden ei-ammattimaiset asiakkaat voivat
saattaa tämän lain soveltamista koskevat yk-
sittäiset erimielisyydet ratkaisusuosituksia
antavan riippumattoman toimielimen käsitel-
täväksi. Toimielimen sääntöjen tulee turvata
erimielisyyksien puolueeton, asiantunteva,
avoin, tehokas ja oikeudenmukainen käsit-
tely.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
Finanssivalvonnalle 2 momentissa tarkoitetun
toimielimen nimi ja yhteystiedot. Finanssi-
valvonnan pyynnöstä sijoituspalveluyrityksen
on toimitettava Finanssivalvonnalle toimieli-
men säännöt ja muut 2 momentin säännösten
noudattamisen valvontaa varten tarvittavat
Finanssivalvonnan määräämät selvitykset.

14 §

Säännösten soveltaminen ulkomaisiin
sijoituspalveluyrityksiin

Mitä edellä tässä luvussa säädetään sijoi-
tuspalveluyrityksestä, sovelletaan Suomessa
sijoituspalvelua tarjoavan ulkomaisen ETA-
sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeeseen ja
kolmannen maan sijoituspalveluyritykseen.
Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen si-
vuliikkeeseen ei kuitenkaan sovelleta 8 §:ää
eikä 13 §:n 1 momenttia.

15 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden
markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirek-
tiivin säännösten edellyttämät tarkemmat
määräykset:

1) 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalvelun ja
oheispalvelun tarjoamisen yhteydessä kol-
mannelle annettavista ja tältä saatavista mak-
suista, palkkioista ja muista eduista sekä asi-
akkaalle annettavia tietoja koskevista vaati-
muksista;

2) 4 §:ssä tarkoitetuista asiakkaalta pykä-
län 1 ja 2 momentin mukaan pyydettävistä
tiedoista ja tietojen pyytämisessä noudatetta-
vista menettelytavoista;

3) 5 §:ssä tarkoitetuista asiakkaalle ilmoi-
tettavista asiakasvarojen säilyttämiseen liitty-
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vistä riskeistä ja muista asiakkaalle annetta-
vista tiedoista sekä tietojen antamisessa nou-
datettavista menettelytavoista;

4) 6 § ja 7 §:ssä tarkoitetusta toimeksian-
tojen toteuttamisessa noudatettavasta menet-
telystä sekä siitä, miten omaisuudenhoitoa tai
toimeksiantojen välittämistä sijoituspalveluna
tarjoavan sijoituspalveluyrityksen on toimit-
tava asiakkaidensa toimeksiantoja hoitaes-
saan ja käsitellessään;

5) 9 §:ssä tarkoitetuista vähimmäistie-
doista, jotka sijoituspalveluyrityksen on säi-
lytettävä, ja tietojen säilyttämistavasta.

11 luku

Sijoittajien korvausrahasto

1 §

Korvausrahaston jäsenyys

Sijoittajien rahavarojen ja rahoitusvälinei-
den, jäljempänä saaminen, turvaamiseksi si-
joituspalveluyrityksen on kuuluttava korva-
usrahastoon. Vaatimus jäsenyydestä ei koske
sijoituspalveluyritystä, joka tarjoaa sijoitus-
palveluna yksinomaan toimeksiantojen välit-
tämistä tai sijoitusneuvontaa tai monenkeski-
sen kaupankäynnin järjestämistä ja jolla ei
ole hallussaan tai hallinnoitavana asiakasva-
roja.

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

2 §

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 Finans-
sivalvonnan ja Suomen Pankin lausunto.

Säännöissä tulee olla tässä ja muualla
laissa olevia säännöksiä täydentävät mää-
räykset 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 korva-
usrahasto voi ottaa toimintaansa varten luot-
toa, miten kannatusmaksuja on tällaisessa ti-
lanteessa korotettava sekä miten vastuu luo-
ton takaisinmaksusta jaetaan korvausrahaston
jäsenten 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 siirtää
päätösvaltaansa toiminnanjohtajalle tai asia-
miehelle ja, jos voi, 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;

12) miten sääntöjä muutetaan.
Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään,

säännöissä on määrättävä ulkomaisen sijoi-
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tuspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön Suo-
messa olevan sivuliikkeen ja ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen
liittymisestä korvausrahastoon, korvausrahas-
tosta erottamisesta ja eroamisesta, korvausra-
haston liittymismaksun perusteista ja korva-
usrahaston korvausvelvollisuuden perus-
teista.

3 §

Korvausrahaston hallinto

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

1) antaa Finanssivalvonnalle lausunto si-
joituspalveluyrityksen toimilupahakemuk-
sesta;

2) päättää varoituksen antamisesta sijoi-
tuspalveluyritykselle ja sijoituspalveluyrityk-
sen erottamisesta korvausrahastosta;

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

4) päättää korvauksen maksamisesta si-
joittajille silloin, kun sijoituspalveluyritys on
todettu maksukyvyttömäksi;

5) hallinnoida korvausrahaston varoja
sekä sijoittaa niitä tässä laissa ja korvausra-
haston 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 Finanssivalvonnalle kannatus-
maksujen suuruuden määräämistä koskeva
päätöksensä;

10) saattaa välittömästi Finanssivalvonnan
tietoon menettely, joka on vastoin korvausra-
haston toiminnasta annettuja säännöksiä ja
määräyksiä;

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 tässä luvussa säädetään,
korvausrahaston hallintoon sovelletaan yh-
distyslakia (503/1989).

4 §

Korvausrahaston kannatusmaksu

Rahastoon vuosittain vähintään maksetta-
vien kannatusmaksujen yhteismäärän vahvis-
taa korvausrahaston esityksestä valtiovarain-
ministeriö, jonka on ennen päätöksen teke-
mistä pyydettävä Finanssivalvonnan ja Suo-
men Pankin lausunto. Korvausrahaston on
ilmoitettava valtiovarainministeriölle vuosit-
tain kunkin rahaston jäsenen korvaussuojan
piirissä olevien sijoittajien lukumäärä.

Sijoituspalveluyrityksen on vuosittain
maksettava korvausrahaston hallituksen mää-
räämä, sijoittajien saamisten turvaamiseksi
riittävä kannatusmaksu. Kannatusmaksun tu-
lee perustua sijoituspalveluyrityksen tarjo-
aman 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.

Talletuspankkien yhteenliittymään kuulu-
via luottolaitoksia pidetään kannatusmaksua
laskettaessa yhtenä luottolaitoksena. Yhteen-
liittymän kannatusmaksun maksaa korvausra-
hastolle yhteenliittymän keskusyhteisö. Kes-
kusyhteisön maksama kannatusmaksu jaetaan
sen jäseninä olevien luottolaitosten kesken 2
momentin mukaisesti. Finanssivalvonnan lu-
valla kannatusmaksu voidaan jakaa myös
muulla tavalla.

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

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

5 §

Suojan piiriin kuuluvat

Suojan piiriin kuuluu sijoittaja, jolle sijoi-
tuspalveluyritys on tarjonnut sijoituspalvelua.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, suojan piiriin eivät kuulu ammattimais-
ten asiakkaiden saamiset eivätkä sellaisen si-
joittajan saamiset, joka on aiheuttanut sijoi-
tuspalveluyrityksen taloudelliset vaikeudet,
hyötynyt niistä tai vaikeuttanut niitä.

6 §

Korvausrahaston maksuvelvollisuuden
alkaminen

Jos sijoituspalveluyritys ei ole suorittanut
sijoituspalvelujen tarjoamisen yhteydessä
hallussaan tai hallinnoitavanaan olevia suojan
piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidatto-
mia saamisia lain tai sopimuksen mukaisesti,
sijoittajan on korvausta saadakseen ilmoitet-
tava asiasta Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonnan on 21 päivän kuluessa
siitä, kun se on saanut 1 momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen tai muutoin tiedon 1 momen-
tissa tarkoitetusta tilanteesta saatuaan päätet-
tävä, onko korvausrahaston suoritettava si-
joittajan saamiset. Suoritusvelvollisuuden
määräämisen edellytyksenä on, että 1 mo-
mentissa tarkoitetun saamisen suorittamatta
jääminen on johtunut sijoituspalveluyrityksen
asettamisesta konkurssiin tai siitä, että sijoi-
tuspalveluyritystä koskeva yrityksen saneera-
uksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitettu
saneerausmenettely on aloitettu taikka sijoi-
tuspalveluyrityksen maksukyvyttömyydestä,
joka ei Finanssivalvonnan arvion mukaan ole
tilapäistä ja josta on saatu riittävä selvitys.

Finanssivalvonnan on annettava tieto 2
momentissa tarkoitetusta päätöksestään kor-
vausrahastolle ja sijoituspalveluyritykselle
sekä, jos sijoituspalveluyrityksellä on

muualla kuin Suomessa sivuliike, ulkomai-
selle ETA-valvontaviranomaiselle tai kol-
mannen maan valvontaviranomaiselle sekä
sivuliikkeen sijaintivaltion korvausrahastoa
vastaavalle suojajärjestelmälle.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun Finanssi-
valvonnan päätöksen toteuttamiseksi ja yksit-
täisiä sijoittajia koskevien korvauspäätösten
tekemiseksi sijoituspalveluyrityksen on toi-
mitettava korvausrahastolle ja Finanssival-
vonnalle tiedot kaikista tässä laissa tarkoite-
tuista asiakkaistaan ja heidän 1 momentissa
tarkoitetuista saamisistaan.

7 §

Korvattavat saamiset

Korvausrahaston varoista korvataan sijoi-
tuspalveluyrityksen hallussa tai hallinnoita-
vana sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä
olevat suojan piiriin kuuluvien sijoittajien
saamiset. Samalle sijoittajalle maksettavan
korvauksen määrä on yhdeksän kymmenes-
osaa sijoittajan samalta sijoituspalveluyrityk-
seltä olevan saamisen määrästä, kuitenkin
enintään 20 000 euroa.

Sijoittajalle maksettava korvaus on lasket-
tava sen päivän markkina-arvon mukaan,
jona Finanssivalvonta teki 6 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen tai jona sijoitus-
palveluyritys asetettiin konkurssiin tai sanee-
rausmenettely aloitettiin, riippuen siitä kumpi
päivä on aikaisemmin. Korvaus on makset-
tava sijoittajalle, jolla on täysimääräinen oi-
keus sijoituspalveluyrityksen hallussa oleviin
saamisiin. Jos korvattavalla saamisella on
useita yhteisomistajia, kullekin yhteisomista-
jalle kuuluva osuus otetaan huomioon lasket-
taessa 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, sijoituspalveluyrityksen
hallussa ja hallinnoitavina olevat sijoittajien
saamiset ovat korvausrahaston suojan piirissä
erääntymisiinsä saakka. Sijoituspalveluyritys,
jonka toimilupa on peruutettu, on edelleen
yhteisvastuussa sen hallussa olevien sijoitta-
jien saamisten suorittamisesta, kunnes sijoi-
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tuspalveluun liittyvät saamiset ovat eräänty-
neet ja riidattomasti suoritettu.

ETA-valtiossa sijaitsevan sijoituspalvelu-
yrityksen, rahastoyhtiön ja luottolaitoksen si-
vuliikkeen asiakkaana olevan sijoittajan saa-
minen korvataan korvausrahaston varoista
enintään 1 momentissa säädettyyn määrään
asti.

Tätä pykälää sovellettaessa talletuspank-
kien yhteenliittymään kuuluvia luottolaitok-
sia pidetään yhtenä luottolaitoksena.

8 §

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, tilillä
olevat tai sille vielä kirjautumattomat maksu-
jenvälityksessä olevat varat korvataan 1 mo-
mentissa säädetystä poiketen korvausrahas-
tosta siten kuin tässä luvussa säädetään.
Myös sijoituspalveluyrityksen nimissä 9 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitetulla tilillä olevat sijoitus-
palveluyrityksen asiakkaiden varat korvataan
siten kuin tässä luvussa säädetään.

Tilinhoitajan vastuusta sekä velvollisuu-
desta kartuttaa arvo-osuusjärjestelmästä ja
selvitystoiminnasta annetun lain mukaista
kirjausrahastoa säädetään erikseen. Jos kor-
vaus voitaisiin maksaa korvausrahastosta,
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetun lain mukaisesta selvitysrahas-
tosta ja kirjausrahastosta, korvaus maksetaan
ensisijaisesti korvausrahastosta siten kuin
tässä luvussa säädetään.

9 §

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 entisen jäsenen on suoritettava
kannatusmaksu ja hallinnointimaksu, jotka
peritään ennen jäsenyyden päättymistä synty-
neestä korvaustapauksesta rahastolle aiheutu-
neiden kustannusten kattamiseksi.

Korvausrahaston on maksettava sijoittajien
saamiset ilman aiheetonta viivytystä, kuiten-
kin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
6 §:n 2 momentissa tai 16 §:ssä tarkoitetusta
Finanssivalvonnan päätöksestä. Jos sijoitus-
palveluyritys on ennen 6 §:n 2 momentissa
tarkoitettua päätöstä asetettu konkurssiin tai
sitä koskeva yrityssaneerausmenettely on
aloitettu, määräaika lasketaan tästä päätök-
sestä. Korvausvelalle on maksettava korko-
lain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa
siitä päivästä, kun Finanssivalvonta teki tä-
män luvun 6 §:n 2 momentissa tai 16 §:ssä
tarkoitetun päätöksen.

Finanssivalvonta 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 §:ssä tarkoitetusta
rahanpesurikoksesta tai -rikkomuksesta, kor-
vausrahasto voi 2 ja 3 momentin estämättä
lykätä maksujen suorittamista tuomioistui-
men asiassa tekemään lainvoimaiseen pää-
tökseen asti.

10 §

Korvausrahaston takautumisoikeus

Korvausrahastolle syntyy takautumisoi-
keus sijoituspalveluyritystä kohtaan korvaa-
mastaan 7 §:n 1 momentissa tarkoitetusta

33747/2012



saamisesta. Saamiselle maksettavasta korosta
määrätään korvausrahaston säännöissä. Kor-
vaussumma, jonka korvausrahasto on perinyt
takautumisoikeutensa nojalla korvauksesta
vastuussa olevalta sijoituspalveluyritykseltä,
on liitettävä korvausrahaston pääomaan.

11 §

Maksuvelvollisuuden alkamisesta
ilmoittaminen

Korvausrahaston on annettava kirjallisesti
tieto 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta Finans-
sivalvonnan päätöksestä kaikille asianomai-
sen sijoituspalveluyrityksen asiakkaille. Kor-
vausrahaston on lisäksi julkisella kuulutuk-
sella ilmoitettava siitä, mihin toimenpiteisiin
sijoittajien on ryhdyttävä saamistensa turvaa-
miseksi. Kuulutus on julkaistava myös sijoi-
tuspalveluyrityksen toimialueella ilmesty-
vissä suurimmissa päivälehdissä toimialueen
virallisilla kielillä.

Korvausrahasto voi asettaa vähintään kuu-
den kuukauden määräajan, jonka kuluessa si-
joittajien on ryhdyttävä toimenpiteisiin saa-
mistensa turvaamiseksi. Jos määräaika ylit-
tyy, korvausta ei makseta. Korvaus on kui-
tenkin maksettava sijoittajalle, joka pakotta-
van esteen vuoksi ei ole voinut ryhtyä 1
momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

12 §

Sijoituspalveluyrityksen velvollisuus antaa
tietoa

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 11 §:ssä säädetään kor-
vausrahaston ilmoitusvelvollisuudesta, sijoi-
tuspalveluyrityksen on pyydettäessä annet-
tava sijoittajille tieto korvausedellytyksistä ja
niistä toimenpiteistä, joihin sijoittajien on
ryhdyttävä saamistensa turvaamiseksi.

Sijoituspalveluyrityksen, joka on perusta-
nut sivuliikkeen ETA-valtioon tai joka käyt-
tää sidonnaisasiamiestä, joka on sijoittautunut
ETA-valtioon, on annettava tässä pykälässä
tarkoitetut tiedot sen valtion virallisilla kie-
lillä, jossa sivuliike sijaitsee tai sidonnais-
asiamies toimii.

13 §

Korvausrahaston jäsenten yhteisvastuu

Korvausrahaston jäsenet vastaavat yhdessä
korvausrahaston velvollisuuksista ja sitou-
muksista.

14 §

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.

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. Fi-
nanssivalvonnan on vuosittain tarkistettava,
että korvausrahaston rahana maksettavaa pää-
omaa on kartutettu tasaisesti. Vakuutus tai
sitova luottolupaus on otettava korvausrahas-
ton nimiin ja korvausrahastoon kuuluvien si-
joituspalveluyritysten on yhteisesti katettava
siitä aiheutuvat kustannukset.

15 §

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-
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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.

16 §

Toimiluvan peruuttaminen ja sijoittajien
saamiset

Päättäessään sijoituspalveluyrityksen toi-
miluvan peruuttamisesta Finanssivalvonta voi
samalla määrätä sijoittajien saamiset makset-
tavaksi sijoittajien korvausrahaston varoista
siten kuin tässä luvussa säädetään.

17 §

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 3 §:n
mukaisesti Finanssivalvonnalle. Ilmoituksen
saatuaan Finanssivalvonnan on yhdessä kor-
vausrahaston kanssa ryhdyttävä tarpeellisiksi
katsomiinsa toimenpiteisiin asian korjaami-
seksi.

Jos 1 momentissa tarkoitetuilla toimenpi-
teillä ei voida varmistaa, että sijoituspalvelu-
yritys täyttää velvoitteensa ja jos velvoittei-
den noudattamatta jättämistä on pidettävä
olennaisena rikkomuksena, korvausrahasto voi
antaa sijoituspalveluyritykselle kirjallisen va-
roituksen aikomuksestaan erottaa se korvaus-
rahastosta. Jos sijoituspalveluyritys ei korjaa
menettelyään, se voidaan erottaa korvausra-
hastosta aikaisintaan kahdentoista kuukauden
kuluttua varoituksen antamisesta. Korvausra-
haston on kuultava sijoituspalveluyritystä en-
nen varoituksen antamista ja ennen erottamis-
päätöstä. Korvausrahaston on saatava Finans-
sivalvonnan suostumus varoituksen antami-
seen ja erottamispäätöksen tekemiseen. Kor-
vausrahaston on julkistettava erottamispäätös
11 §:n 1 momentissa säädetyllä 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.

18 §

Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen si-
vuliikkeen lisäsuoja ja suojan täydentäminen

Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen
sivuliike voi hakea Suomessa korvausrahas-
ton jäsenyyttä täydentääkseen kotivaltionsa
mukaista sijoittajien saamisten suojaa, jos sen
kotivaltion suoja ei ole yhtä kattava kuin
tämän lain mukainen korvausrahastosuoja.

Hakemuksessa on oltava riittävät tiedot ul-
komaisesta ETA-sijoituspalveluyrityksestä ja
sen kotivaltion suojajärjestelmästä. Korvaus-
rahaston on pyydettävä hakemuksesta Fi-
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nanssivalvonnan ja Suomen Pankin lausunto.
Korvausrahasto voi hylätä hakemuksen, jos 1
momentissa säädetty edellytys ei täyty ja Fi-
nanssivalvonta antaa siihen suostumuksensa.

Korvausrahaston on päätöksessään määrät-
tävä, mitä sijoittajien saamisia ja mihin mää-
rään Suomessa oleva korvausrahasto korvaa
ja mikä on sijoituspalveluyrityksen maksetta-
vaksi tuleva kannatusmaksu. Ulkomaisen
ETA-sijoituspalveluyrityksen kotivaltion
suojan ja korvausrahaston antaman suojan
yhteismäärä voi kuitenkin olla enintään 7 §:n
1 momentissa säädetyn suojan suuruinen.

Korvausrahaston velvollisuus maksaa 3
momentissa tarkoitetut sijoittajien saamiset
alkaa siitä hetkestä, jolloin korvausrahasto on
saanut ulkomaiselta ETA-valvontaviranomai-
selta tiedon kotivaltion suojajärjestelmän vel-
voittamisesta korvaamaan ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen sijoittajien saamiset.

Korvausrahaston on ilmoitettava sivuliik-
keen sijoittajille suoritusvelvollisuuden alka-
misesta. Korvausrahaston on lisäksi julkisella
kuulutuksella ilmoitettava, mihin toimenpi-
teisiin sijoittajien on ryhdyttävä oikeuksiensa
turvaamiseksi. Kuulutus on myös julkistet-
tava sivuliikkeen toimialueella ilmestyvissä
suurimmissa päivälehdissä suomeksi ja ruot-
siksi.

Korvausrahaston velvollisuuden toteutta-
miseksi ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyri-
tyksen on toimitettava korvausrahastolle tie-
dot sijoittajista ja heidän 1 momentissa tar-
koitetuista saamisistaan. Näitä tietoja korva-
usrahasto ei saa antaa muille kuin viranomai-
sille, joilla on oikeus saada salassa pidettäviä
tietoja.

19 §

Ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen si-
vuliikkeen erottaminen korvausrahastosta

Jos ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityk-
sen sivuliike on olennaisesti rikkonut tämän
lain säännöksiä tai sen nojalla annettuja mää-
räyksiä taikka korvausrahaston sääntöjä, kor-
vausrahasto voi antaa sivuliikkeelle kirjallisen
varoituksen aikomuksestaan erottaa se korva-
usrahastosta. Jos sivuliike ei korjaa menette-
lyään, korvausrahasto voi erottaa sivuliikkeen
aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua varoituk-
sen antamisesta. Korvausrahaston on kuultava

sivuliikettä ja Finanssivalvontaa ennen varoi-
tuksen antamista ja erottamispäätöksen teke-
mistä. Korvausrahaston on saatava Finanssi-
valvonnan ja ulkomaisen ETA-valvontaviran-
omaisen suostumus varoituksen antamiseen ja
erottamispäätöksen tekemiseen.

Korvausrahastosta erotetun sivuliikkeen
hallussa olevat ennen erottamispäätöstä tar-
jottuun sijoituspalveluun perustuvat sijoitta-
jien saamiset ovat suojan piirissä niiden
erääntymiseen saakka. Korvausrahastosta
erotettu sivuliike on edelleen yhteisvastuussa
tässä momentissa tarkoitettujen sijoittajien
saamisten suorittamisesta, kunnes saamiset
ovat erääntyneet ja riidattomasti suoritettu.

Korvausrahaston on ilmoitettava erottamis-
päätöksestä Finanssivalvonnalle ja ulkomai-
selle ETA-valvontaviranomaiselle. Korvaus-
rahaston on ilmoitettava erottamispäätöksestä
myös julkisella kuulutuksella, joka on julkis-
tettava sivuliikkeen toimialueella ilmesty-
vissä suurimmissa päivälehdissä suomeksi ja
ruotsiksi.

20 §

Korvausrahaston korvausvelvollisuus
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen

selvitystilassa tai konkurssissa

Selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen kol-
mannen maan sijoituspalveluyrityksen Suo-
messa olevan ja korvausrahastoon kuuluvan
sivuliikkeen hallussa sijoituspalvelujen suorit-
tamista varten olevien sijoittajien saatavien
suorittamiseen voidaan käyttää korvausrahas-
ton varoja, jos sijoituspalveluyrityksen tai sen
konkurssipesän varat eivät riitä niiden maksa-
miseen. Maksettava korvaus voi olla sijoitta-
jaa kohti enintään se osa saamisista, joka ei
ylitä 20 000 euroa. Saamiset voidaan suorittaa
jo selvitystilan tai konkurssin aikana.

Korvausrahaston suoritusvelvollisuus al-
kaa siitä, kun korvausrahasto on saanut:

1) kolmannen maan valvontaviranomai-
selta tiedon sijoituspalveluyrityksen asettami-
sesta selvitystilaan tai konkurssiin yrityksen
kotivaltiossa ja siitä, että sijoituspalveluyri-
tyksen tai sen konkurssipesän varat eivät riitä
sijoittajien saatavien maksamiseen; tai

2) Finanssivalvonnalta tiedon kolmannen
maan sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen
asettamisesta konkurssiin Suomessa.
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Saatuaan tiedon selvitystilaan tai konkurs-
siin asettamisesta korvausrahaston on ilmoi-
tettava siitä asianomaisen sivuliikkeen asiak-
kaina oleville sijoittajille. Korvausrahaston
on myös julkisella kuulutuksella ilmoitettava,
mihin toimenpiteisiin sijoittajien on ryhdyt-
tävä oikeuksiensa turvaamiseksi. Kuulutus on
myös julkistettava sivuliikkeen toimialueella
ilmestyvissä suurimmissa päivälehdissä suo-
meksi ja ruotsiksi.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun korvaus-
rahaston velvollisuuden toteuttamiseksi sivu-
liikkeen on toimitettava korvausrahastolle
tiedot sijoittajista ja heidän 1 momentissa
tarkoitetuista saatavistaan. Näitä tietoja kor-
vausrahasto ei saa antaa muille kuin viran-
omaisille, joilla on oikeus saada salassa pi-
dettäviä tietoja.

21 §

Kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen
erottaminen korvausrahastosta

Jos kolmannen maan sijoituspalveluyrityk-
sen sivuliike on olennaisesti rikkonut tämän
lain säännöksiä tai sen nojalla annettuja mää-
räyksiä taikka korvausrahaston sääntöjä, kor-
vausrahasto voi erottaa sivuliikkeen jäsenyy-
destään aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua
siitä, kun korvausrahasto on antanut sivuliik-
keelle varoituksen. Korvausrahaston on kuul-
tava sivuliikettä ja Finanssivalvontaa ennen
varoituksen antamista ja erottamispäätöksen
tekemistä. Korvausrahaston on saatava Fi-
nanssivalvonnan ja kolmannen maan valvon-
taviranomaisen suostumus varoituksen anta-
miseen ja erottamispäätöksen tekemiseen.

Korvausrahaston jäsenyydestä erotetun si-
vuliikkeen hallussa olevat ennen erottamis-
päätöstä tarjottuun sijoituspalveluun perustu-
vat sijoittajien saamiset ovat suojan piirissä
niiden erääntymiseen saakka. Kolmannen
maan sijoituspalveluyritys, jonka sivuliike on
erotettu korvausrahaston jäsenyydestä, on
edelleen yhteisvastuussa edellä tässä momen-
tissa tarkoitettujen sijoittajien saamisten suo-
rittamisesta, kunnes saamiset ovat eräänty-
neet ja riidattomasti suoritettu.

Korvausrahaston on ilmoitettava erottamis-
päätöksestä Finanssivalvonnalle ja kolman-
nen maan valvontaviranomaiselle sekä julki-
sella kuulutuksella, joka on julkistettava sivu-

liikkeen toimialueella ilmestyvissä suurim-
missa päivälehdissä suomeksi ja ruotsiksi.

22 §

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
sivuliikkeen kannatusmaksu

Korvausrahaston jäsenenä olevan ulkomai-
sen ETA-sijoituspalveluyrityksen ja kolman-
nen maan sijoituspalveluyrityksen kannatus-
maksun määräytymiseen sovelletaan, mitä si-
joituspalveluyrityksen kannatusmaksun mää-
räytymisestä 4 §:ssä säädetään.

23 §

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliik-
keen tiedonantovelvollisuus korvausrahasto-

suojasta

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liikkeen on annettava suomeksi ja ruotsiksi
kaikille sijoittajille helposti ja selkeästi ym-
märrettävässä muodossa tiedot sivuliikkeen
sijoittajien saamisten korvausrahastosuojasta,
suojan puuttumisesta tai rajoittumisesta sekä
näitä tietoja koskevista olennaisista muutok-
sista. Lisäksi sivuliikkeen on pyydettäessä
annettava sijoittajille tietoa korvausedellytyk-
sistä ja niistä toimenpiteistä, joihin sijoitta-
jien on ryhdyttävä saamistensa turvaamiseksi.

24 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Sijoituspalveluyrityksellä ja ulkomaisella
sijoituspalveluyrityksellä on oikeus hakea oi-
kaisua korvausrahaston tämän lain nojalla te-
kemään päätökseen Finanssivalvonnalta 30
päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

Muutoksenhausta oikaisuvaatimuksesta
annettuun päätökseen säädetään hallintolain-
käyttölaissa ja Finanssivalvonnasta annetun
lain 73 §:ssä.

25 §

Markkinointirajoitus

Sijoituspalveluyritys ja ulkomainen sijoi-
tuspalveluyritys ei saa antaa markkinoinnis-
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saan sijoittajien korvausrahastosuojaa koske-
via totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tie-
toja. Sijoituspalveluyritys ja ulkomainen si-
joituspalveluyritys saa markkinoinnissaan
käyttää ainoastaan omaa korvausrahastosuo-
jaansa koskevia tietoja.

Tieto, jonka harhaanjohtavuus tai totuu-
denvastaisuus käy ilmi tiedon esittämisen jäl-
keen ja jolla saattaa olla olennaista merki-
tystä sijoittajalle, on viivytyksettä oikaistava
tai täydennettävä riittävällä tavalla.

IV OSA

SALASSAPITO, ERINÄISET
SÄÄNNÖKSET JA SEURAAMUKSET

12 luku

Salassapito ja asiakkaan tunteminen

1 §

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 (699/2004)
tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan yrityk-
sen asiakkaan tai muun sen toimintaan liitty-
vän henkilön taloudellista asemaa tai yksityi-
sen 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 sitä, joka 11
luvussa tarkoitettuja tehtäviä suorittaessaan
on saanut tietää sijoituspalveluyrityksen tai

sen asiakkaiden taloudellista asemaa tai yksi-
tyistä olosuhdetta koskevan julkistamattoman
seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden.

2 §

Salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

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

Sijoituspalveluyrityksellä ja sijoituspalve-
luyrityksen konsolidointiryhmään kuuluvalla
yrityksellä on oikeus antaa 1 §: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.
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Sijoituspalveluyrityksellä on oikeus antaa
1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja kau-
pankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa
laissa tarkoitetulle pörssille ja monenkeskisen
kaupankäynnin järjestäjälle, jos tiedot ovat
välttämättömiä niille säädetyn valvontatehtä-
vän turvaamiseksi. Sijoituspalveluyrityksellä
on sama oikeus antaa tietoja ETA-valtiossa
toimivalle pörssiin ja monenkeskisen kaupan-
käynnin järjestäjään rinnastettavalle yhtei-
sölle.

3 §

Asiakkaan tunteminen

Sijoituspalveluyrityksen ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on
tunnettava asiakkaansa. Sijoituspalveluyri-
tyksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan
rahoituslaitoksen on tunnistettava asiakkaan
todellinen edunsaaja ja henkilö, joka toimii
asiakkaan lukuun, sekä lisäksi tarvittaessa to-
dennettava näiden henkilöllisyys. Tässä mo-
mentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä
voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitet-
tuja järjestelmiä.

Sijoituspalveluyrityksellä ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvalla rahoituslaitoksella
on oltava riittävät riskienhallintajärjestelmät,
joilla ne voivat arvioida asiakkaista toimin-
nalleen aiheutuvia riskejä.

Asiakkaan tuntemisessa säädetään lisäksi
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
misestä ja selvittämisestä annetussa laissa
(503/2008).

Finanssivalvonta antaa tarkempia mää-
räyksiä 1 momentissa tarkoitetuista asiakkaan
tuntemisessa noudatettavista menettelyta-
voista ja 2 momentissa tarkoitetusta riskien-
hallinnasta.

4 §

Vaitiolovelvollisuutta ja asiakkaiden tunte-
mista koskevien säännösten soveltaminen ul-
komaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkee-

seen

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liikkeen toimihenkilön vaitiolovelvollisuu-
desta, tietojenanto-oikeudesta ja salassapito-

velvollisuuden rikkomisesta sekä asiakkaiden
tuntemisesta on voimassa, mitä 1—3 §:ssä
säädetään.

Sivuliikkeellä on oikeus 1 momentin sään-
nöksen estämättä antaa edustamansa sijoitus-
palveluyrityksen kotivaltion viranomaiselle
tai valvonnasta vastaavalle yhteisölle sekä
edustamansa sijoituspalveluyrityksen tilintar-
kastajalle ne tiedot, jotka on säädetty tai asi-
anmukaisessa järjestyksessä määrätty ilmoi-
tettaviksi.

13 luku

Sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen
tarjoaminen ulkomaille

1 §

Sivuliikkeen perustaminen toiseen
ETA-valtioon

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo perus-
taa sivuliikkeen muuhun ETA-valtioon kuin
Suomeen, on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin
etukäteen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksen
tulee sisältää:

1) ilmoitus ETA-valtiosta, jonka alueelle
sivuliike aiotaan perustaa;

2) tiedot rahoitusvälineiden markkinat -di-
rektiivin liitteen I mukaisista tarjottavista si-
joitus- ja oheispalveluista;

3) sivuliikkeen organisaatiorakenteesta ja
sidonnaisasiamiehen käyttämisestä;

4) sivuliikkeen osoitetiedot;
5) sivuliikkeen toiminnasta vastuussa ole-

vien henkilöiden nimet.
Finanssivalvonnan on kolmen kuukauden

kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen vastaanottamisesta ilmoitettava sivuliik-
keen perustamisesta asianomaiselle ulkomai-
selle ETA-valvontaviranomaiselle ja sijoitus-
palveluyritykselle sekä liitettävä ilmoitukseen
1 momentissa tarkoitetut tiedot ja tiedot sivu-
liikkeen sijoittajien suojaksi tarkoitetusta
suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta. Fi-
nanssivalvonnan on kuitenkin päätettävä olla
tekemättä tällaista ilmoitusta, jos se havait-
see, ettei sivuliikkeen perustaminen täytä si-
joituspalveluyrityksen taloudellinen tilanne ja
hallinto huomioon ottaen sivuliikkeen perus-
tamiselle asetettuja edellytyksiä. Sivuliikettä

39747/2012



ei saa perustaa, jos Finanssivalvonta on kiel-
täytynyt tekemästä ilmoitusta.

Sijoituspalveluyritys voi perustaa sivuliik-
keen ETA-valtioon sen jälkeen, kun ulkomai-
selta ETA-valvontaviranomaiselta on saatu
asiasta ilmoitus tai, jos ilmoitusta ei ole saatu,
kahden kuukauden kuluttua siitä kun Finans-
sivalvonta teki 2 momentissa tarkoitetun il-
moituksen.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 1
momentissa tarkoitettujen tietojen muutok-
sista Finanssivalvonnalle viimeistään kuu-
kautta ennen kuin muutokset on tarkoitus to-
teuttaa. Finanssivalvonnan on ilmoituksen
saatuaan ryhdyttävä 2 momentissa tarkoitet-
tuihin toimenpiteisiin.

Jos sijoituspalveluyritys aikoo käyttää si-
donnaisasiamiestä, joka on sijoittautunut toi-
seen ETA-valtioon, sidonnaisasiamieheen so-
velletaan soveltuvin osin tämän luvun sivulii-
kettä koskevia säännöksiä.

2 §

Hakemus sivuliikkeen perustamisesta
kolmanteen maahan

Sijoituspalveluyrityksen on haettava Fi-
nanssivalvonnalta lupa, jos yritys aikoo pe-
rustaa sivuliikkeen kolmanteen maahan.

Hakemukseen on liitettävä tarpeelliset sel-
vitykset:

1) päätöksestä perustaa sivuliike;
2) sivuliikkeen perustamiseen sivuliikkeen

sijaintivaltiossa mahdollisesti vaaditusta lu-
vasta;

3) sivuliikkeen johdosta;
4) sivuliikkeen hallinnon ja toiminnan jär-

jestämisestä;
5) sivuliikkeen sisäisestä valvonnasta ja

riskien hallinnasta;
6) sidonnaisasiamiehen käyttämisestä;
7) sivuliikkeen sijaintivaltion lainsäädän-

nöstä;
8) sivuliikkeen valvonnasta sijaintival-

tiossa.
Säännöksiä hakemuksessa ilmoitettavista

yhteystiedoista sekä tarkempia säännöksiä
hakemukseen liitettävistä selvityksistä voi-
daan antaa valtiovarainministeriön asetuk-
sella.

3 §

Luvan myöntäminen sivuliikkeen
perustamiseen kolmanteen maahan

Finanssivalvonnan on myönnettävä sijoi-
tuspalveluyritykselle lupa sivuliikkeen perus-
tamiseen kolmanteen maahan, jos:

1) sivuliikkeen valvonta on riittävästi jär-
jestettävissä; ja

2) sivuliikkeen perustaminen ei sijoitus-
palveluyrityksen hallinto ja taloudellinen tila
huomioon ottaen ole omiaan vaarantamaan
sijoituspalveluyrityksen toimintaa.

Finanssivalvonnalla on oikeus luvan haki-
jaa kuultuaan asettaa lupaan sivuliikkeen toi-
mintaa koskevia, valvonnan kannalta välttä-
mättömiä rajoituksia ja ehtoja.

4 §

Sivuliikkeen asiakkaiden saamisten
turvaaminen

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
Finanssivalvonnalle, miten sen ulkomailla
olevan sivuliikkeen asiakkaina olevien sijoit-
tajien saamiset on turvattu.

5 §

Sivuliikkeen toiminnan rajoittaminen ja
kieltäminen

Sivuliikkeen toiminnan rajoittamisesta ja
kieltämisestä säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain 27 ja 57 §:ssä.

6 §

Palvelujen tarjoaminen ulkomaille

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo aloit-
taa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin
liitteen I mukaisten sijoitus- ja oheispalvelu-
jen tarjoamisen ulkomaille perustamatta sivu-
liikettä, on ilmoitettava hyvissä ajoin etukä-
teen Finanssivalvonnalle, mitä palveluja si-
joituspalveluyritys aikoo tarjota sekä missä
valtiossa ja miten niitä tarjotaan. Ilmoitus on
tehtävä myös, jos nämä tiedot muuttuvat.
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Jos sijoituspalveluyritys aikoo tarjota toi-
sen ETA-valtion alueella muita 1 momentissa
tarkoitettuja palveluja kuin monenkeskisen
kaupankäynnin järjestämistä, sen on ilmoitet-
tava etukäteen Finanssivalvonnalle, missä
ETA-valtiossa ja miten se aikoo tarjota pal-
veluja ja aikooko se käyttää sidonnaisasia-
miehiä kyseisessä valtiossa. Finanssivalvon-
nan on kuukauden kuluessa ilmoituksen vas-
taanottamisesta toimitettava edellä tarkoitetut
tiedot ulkomaiselle ETA-valvontaviranomai-
selle sekä liitettävä mukaan oma ilmoituk-
sensa siitä, onko sijoituspalveluyrityksellä
toimilupansa nojalla oikeus tarjota näitä pal-
veluja Suomessa. Sijoituspalveluyritys voi tä-
män jälkeen ryhtyä tarjoamaan ilmoittamiaan
palveluja kyseisessä ETA-valtiossa. Mitä
edellä tässä momentissa säädetään, sovelle-
taan myös, jos sijoituspalveluyritys aikoo
muuttaa toisessa ETA-valtiossa tarjoamiensa
palvelujen valikoimaa. Finanssivalvonnan on
ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen
pyynnöstä ilmoitettava tälle kohtuullisessa
ajassa sidonnaisasiamiehet, joita sijoituspal-
veluyritys aikoo käyttää palvelujen tarjoami-
seen kyseisessä valtiossa.

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo tarjota
toiseen ETA-valtioon sijoittautuneelle sijoi-
tuspalveluyritykselle, luottolaitokselle tai
muulle henkilölle suoran mahdollisuuden
käydä kauppaa monenkeskisessä kaupan-
käynnissä, on ilmoitettava tästä hyvissä ajoin
etukäteen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksesta
on käytävä ilmi tarkemmat tiedot siitä, missä
ja miten mahdollisuutta käydä kauppaa aio-
taan tarjota. Finanssivalvonnan on kuukau-
den kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta
toimitettava saamansa tiedot ulkomaiselle
ETA-valvontaviranomaiselle. Finanssival-
vonnan on ulkomaisen ETA-valvontaviran-
omaisen pyynnöstä ilmoitettava, mille kysei-
seen ETA-valtioon sijoittautuneelle sijoitus-
palveluyritykselle, luottolaitokselle tai
muulle henkilölle sijoituspalveluyritys on
myöntänyt kaupankäyntiosapuolen oikeudet.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 2
ja 3 momentissa tarkoitetun tiedon muutok-
sesta Finanssivalvonnalle viimeistään kuu-
kautta ennen kuin muutos on tarkoitus toteut-
taa. Finanssivalvonnan on ilmoitettava näistä
muutoksista ulkomaiselle ETA-valvontavi-
ranomaiselle.

7 §

Kotipaikan siirto toiseen ETA-valtioon

Jos sijoituspalveluyritys aikoo siirtää koti-
paikkansa toiseen ETA-valtioon siten kuin
eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa sääde-
tään, sijoituspalveluyrityksen on lähetettävä
Finanssivalvonnalle jäljennös mainitun artik-
lan 2 kohdassa tarkoitetusta siirtosuunnitel-
masta ja 3 kohdassa tarkoitetusta selonteosta
viipymättä sen jälkeen, kun sijoituspalvelu-
yritys on ilmoittanut suunnitelman rekisteröi-
täväksi.

Jos sijoituspalveluyritys aikoo jatkaa sijoi-
tuspalvelujen tarjoamista Suomessa kotipai-
kan siirron jälkeen, siihen sovelletaan, mitä
tässä laissa säädetään ulkomaisen sijoituspal-
veluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspal-
velua Suomessa.

Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain 9 §:n 5 momentissa tarkoitettua
todistusta, jos Finanssivalvonta 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. Luvan saa
antaa ennen kuin kuukausi on kulunut osake-
yhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta määräpäivästä vain, jos Finanssival-
vonta on ilmoittanut, ettei se vastusta kotipai-
kan siirtoa.

8 §

Sulautuminen ja jakautuminen toiseen
ETA-valtioon

Jos sijoituspalveluyritys osallistuu rajat
ylittävään sulautumiseen tai rajat ylittävään
jakautumiseen Euroopan talousalueella, re-
kisteriviranomainen ei saa antaa tällaista su-
lautumista koskevaa eurooppayhtiölain 4 §:n
3 momentissa tai osakeyhtiölain 16 luvun
26 §:n 4 momentissa tarkoitettua todistusta
taikka jakautumista koskevaa mainitun lain
17 luvun 25 §:n 4 momentissa tarkoitettua
todistusta, jos Finanssivalvonta on ilmoitta-
nut rekisteriviranomaiselle ennen luvan
myöntämistä, että sijoituspalveluyritys ei ole

41747/2012



noudattanut sulautumista, jakautumista tai
Suomessa tapahtuvan toiminnan jatkamista
tai toiminnan lopettamista koskevia säännök-
siä. Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tai 17 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos Finans-
sivalvonta on ilmoittanut, ettei se vastusta
sulautumista, jakautumista tai eurooppayh-
tiön perustamiseen liittyvää kotipaikan siir-
toa.

Jos toiseen valtioon rekisteröitävä vastaan-
ottava yhtiö aikoo sulautumisen jälkeen jat-
kaa sijoituspalvelun tarjontaa Suomessa, yh-
tiöön sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeu-
desta tarjota sijoituspalvelua Suomessa.

9 §

Korvausrahastoselvitys

Jos sijoituspalveluyrityksen kotipaikka
siirretään toiseen ETA-valtioon taikka sulau-
tumisessa tai jakautumisessa vastaanottava
yhtiö on rekisteröity tai rekisteröidään toiseen
ETA-valtioon, sijoituspalveluyrityksen on
laadittava sijoittajien korvausjärjestelmästä
selvitys, jossa selostetaan sijoittajien korva-
usjärjestelmää koskevat järjestelyt ennen toi-
menpidettä ja toimenpiteen jälkeen sekä esi-
tetään mahdolliset erot suojan kattavuudessa.
Sijoituspalveluyrityksen on pyydettävä kor-
vausrahastoselvityksestä Finanssivalvonnan
lausunto. Lausuntopyyntöön on liitettävä Fi-
nanssivalvonnan määräämät lisäselvitykset.

Jos 11 luvun 5 §:ssä tarkoitettu suojan pii-
riin kuuluva sijoittaja kokonaan tai osittain
jää 1 momentissa tarkoitetun kotipaikan siir-
ron tai sulautumisen jälkeen sijoittajien kor-
vausjärjestelmän antaman suojan ulkopuo-
lelle, sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
siitä sijoittajalle viimeistään kolmea kuu-
kautta ennen rekisteriviranomaisen velkojille
asettamaa osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitettua määräpäivää. Ilmoi-
tukseen on liitettävä tämän pykälän 1 mo-
mentissa tarkoitettu selvitys ja jäljennös Fi-
nanssivalvonnan lausunnosta. Ilmoituksessa
on mainittava tämän pykälän 3 momentin
mukaisesta sijoittajan irtisanomisoikeudesta.

Edellä 2 momentissa tarkoitetulla sijoitta-

jalla on oikeus kolmen kuukauden kuluessa
ilmoituksen vastaanottamisesta irtisanoa al-
kuperäisten sopimusehtojen estämättä sijoi-
tuspalveluyrityksen kanssa tekemänsä sijoi-
tuspalvelua koskeva sopimus.

Sijoituspalveluyrityksen tiedonantovelvol-
lisuudesta 1 momentissa tarkoitetun toimen-
piteen yhteydessä on muutoin voimassa, mitä
11 luvun 12 ja 23 §:ssä säädetään.

10 §

Ilmoitusvelvollisuus Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomaiselle ja Euroopan komis-

siolle

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroo-
pan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Eu-
roopan komissiolle yleisistä vaikeuksista,
joita sijoituspalveluyritykset ovat kohdanneet
kolmansissa maissa sijoittautumisen tai pal-
velujen tarjoamisen yhteydessä.

14 luku

Ulkomaisia sijoituspalveluyrityksiä
koskevat erityissäännökset

1 §

Kaupparekisterimerkinnät

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liikkeestä on tehtävä ilmoitus kaupparekiste-
riin siten kuin siitä kaupparekisterilaissa
(129/1979) säädetään.

2 §

Tiedoksiannot

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toi-
mitetuksi ulkomaiselle sijoituspalveluyrityk-
selle, kun se on annettu tiedoksi henkilölle,
jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen
kanssa edustaa sijoituspalveluyritystä.

Jollei ketään 1 momentissa tarkoitetuista
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen edusta-
jista ole merkitty kaupparekisteriin, tiedoksi-
anto voidaan toimittaa luovuttamalla asiakir-
jat jollekulle sijoituspalveluyrityksen palve-
luksessa olevalle tai, jos tällaista henkilöä ei
tavata, sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen
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sijaintipaikan poliisiviranomaiselle noudat-
taen lisäksi, mitä oikeudenkäymiskaaren 11
luvun 7 §:n 2—4 momentissa säädetään.

3 §

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja sen si-
vuliikkeen johtajan vahingonkorvausvelvolli-

suus

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen vel-
vollisuudesta korvata sivuliikkeen asiakkaalle
tai muulle henkilölle aiheutunut vahinko on
voimassa, mitä 16 luvun 1 §:n 1 momentissa
säädetään sijoituspalveluyrityksestä. Mitä
tässä momentissa säädetään velvollisuudesta
vahingon korvaamiseen, koskee myös sitä,
jolle kolmannen maan sijoituspalveluyrityk-
sen sivuliike on ulkoistanut 7 luvun 4 §:ssä
tarkoitetun toiminnon.

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liikkeen johtaja on velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka hän on toimessaan tahallaan
tai huolimattomuudesta aiheuttanut sivuliik-
keen asiakkaalle tai muulle henkilölle rikko-
malla tämän lain säännöksiä tai tämän lain
nojalla annettuja säännöksiä. Mitä edellä
tässä momentissa säädetään, ei koske vahin-
koja siltä osin kuin ne on aiheutettu rikko-
malla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 momentin, 9
luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—6 momen-
tin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 momentin tai
7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 §:n taikka 3
§:n 1 tai 3 momentin säännöksiä.

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korva-
usvastuun jakaantumisesta kahden tai useam-
man korvausvelvollisen kesken säädetään va-
hingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa.

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset

1 §

Rikemaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta
määrätään rikemaksu, ovat tämän lain 7 lu-
vun 17—19 §:n säännökset sisäpiiri-ilmoi-
tuksesta ja sisäpiirirekisteristä.

2 §

Seuraamusmaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä
tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyön-
nistä tai rikkomisesta määrätään sijoituspal-
veluyritykselle tai ulkomaiselle sijoituspalve-
luyritykselle seuraamusmaksu, ovat:

1) tämän lain 6 luvun 1 §:n säännökset
vähimmäispääomasta ja 2 §:n säännökset ta-
louden vakaudesta;

2) 7 luvun 8 §:n säännökset riskien hallin-
nasta, sisäisestä valvonnasta ja toiminnan
muusta järjestämisestä, 10 §:n säännökset
eturistiriitatilanteiden hallinnasta ja 11 §:n
säännökset henkilökohtaisista liiketoimista;

3) 9 luvun 1 §:n säännökset asiakasvaro-
jen säilyttämisestä, 2 §:n säännökset asiak-
kaan rahoitusvälineiden säilyttämisestä ulko-
puolisen säilyttäjän hallussa, 3 §:n säännök-
set asiakkaan rahavarojen sijoittamisesta ja
4 §:n säännökset asiakkaan rahoitusvälinei-
den panttaamisesta ja luovuttamisesta;

4) 10 luvun 2 §:n 4 momentin säännökset
kiellosta antaa sijoituspalvelun ja oheispalve-
lun markkinoinnissa totuudenvastaista tai
harhaanjohtavaa tietoa, 6 §:n 2 momentin
säännökset toimeksiantojen toteuttamista
koskevien toimintaperiaatteiden laatimisesta,
9 §:n säännökset liiketoimista ja palveluista
säilytettävistä tiedoista ja 10 §:n säännökset
puhelujen tallentamisesta;

5) 12 luvun 3 §:n 2 momentin säännökset
riskienhallintajärjestelmistä.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä tar-
koitettuja säännöksiä ovat myös mainitun
momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja sään-
nöksiä koskevat tarkemmat säännökset, mää-
räykset ja rahoitusvälineiden markkinat -di-
rektiivin perusteella annettujen Euroopan ko-
mission asetusten ja päätösten säännökset.

3 §

Hallinnollisten seuraamusten määrääminen
ja täytäntöönpano

Hallinnollisten seuraamusten määräämi-
sestä, julkistamisesta, täytäntöönpanosta ja
käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 luvussa.
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16 luku

Vahingonkorvaus- ja
rangaistussäännökset

1 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Sijoituspalveluyritys ja korvausrahasto
ovat velvolliset korvaamaan vahingon, jonka
ne ovat tahallaan tai huolimattomuudesta ai-
heuttaneet sijoituspalveluyrityksen asiak-
kaalle tai muulle henkilölle tämän lain, sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten,
rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin pe-
rusteella annettujen Euroopan komission ase-
tusten tai päätösten taikka korvausrahaston
sääntöjen vastaisella menettelyllä.

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsen
ja toimitusjohtaja ovat velvolliset korvaa-
maan vahingon, jonka he ovat tehtävässään
tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet
sijoituspalveluyritykselle taikka osakkeen-
omistajalle tai muulle henkilölle rikkomalla
tämän lain säännöksiä tai tämän lain nojalla
annettuja säännöksiä. Vahinko katsotaan ai-
heutetuksi huolimattomuudesta, jollei menet-
telystä vastuussa oleva osoita menetelleensä
huolellisesti. Mitä edellä tässä momentissa
säädetään, ei koske vahinkoja siltä osin kuin
ne on aiheutettu rikkomalla 7 luvun 10 §:n 1
tai 2 momentin, 9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun
1 §:n 1—6 momentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai
4 momentin tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1
tai 2 §:n taikka 3 §:n 1 tai 3 momentin sään-
nöksiä.

Sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistaja
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka
hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai sen
nojalla annettujen säännösten rikkomiseen ta-
hallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut
sijoituspalveluyritykselle, osakkeenomista-
jalle tai muulle henkilölle. Mitä edellä tässä
momentissa säädetään, ei koske vahinkoja
siltä osin kuin ne on aiheutettu rikkomalla 7
luvun 10 §:n 1 tai 2 momentin, 9 luvun
2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—6 momentin,
2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 momentin tai
7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 §:n taikka
3 §:n 1 tai 3 momentin säännöksiä.

Mitä 1 momentissa säädetään velvollisuu-
desta vahingon korvaamiseen, koskee myös

sitä, jolle sijoituspalveluyritys on ulkoistanut
7 luvun 4 §:ssä tarkoitetun toiminnon. Sijoi-
tuspalveluyrityksen vastuusta sidonnaisasia-
miehen toiminnasta säädetään 7 luvun 7 §:n 1
momentissa. Tilintarkastajan vahingonkor-
vausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastus-
lain 51 §:ssä.

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korva-
usvastuun jakaantumisesta kahden tai useam-
man korvausvelvollisen kesken säädetään va-
hingonkorvauslain 2 ja 6 luvussa.

2 §

Sijoituspalvelurikos

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta tarjoaa sijoituspalvelua 2 luvun 1
tai 2 §:n vastaisesti tai Finanssivalvonnasta
annetun lain 26 §:ssä tarkoitetun toimiluvan
peruuttamista tai 27 §:ssä tarkoitetun toimilu-
van mukaisen toiminnan rajoittamista koske-
van päätöksen vastaisesti taikka käyttää tä-
män lain 2 luvun 4 §:n vastaisesti toimini-
messään tai muutoin toimintaansa osoitta-
maan sanaa pankkiiri tai pankkiiriliike, on
tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä
ole muualla laissa säädetty ankarampaa ran-
gaistusta, sijoituspalvelurikoksesta sakkoon
tai enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen.

3 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 12 luvun 1 §:ssä säädetyn sa-
lassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomi-
taan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan,
jollei teosta muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta.

4 §

Sijoituspalveluyrityksen omien osakkeiden
hankinnan rahoittamista koskevien

säännösten rikkominen

Joka tahallaan rikkoo 7 luvun 3 §:n sään-
nöksiä lainan tai vakuuden antamisesta taikka
omien tai emoyrityksen osakkeiden, osuuk-
sien, pääomalainojen, debentuurien tai niihin
rinnastettavien sitoumusten pantiksi ottami-
sesta, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen
tai siitä ole muualla laissa säädetty ankaram-
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paa rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen
omien osakkeiden hankinnan rahoittamista
koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

5 §

Sijoituspalveluyrityksen osakkeiden
hankintaa ja luovutusta koskevien säännösten

rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
hankkii osakkeita tekemättä 7 luvun 12 §:ssä
tarkoitettua ilmoitusta tai hankkii tai luovut-
taa osakkeita tekemättä 7 luvun 14 §:ssä tar-
koitettua ilmoitusta taikka hankkii osakkeita
Finanssivalvonnan Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 32 a §:n nojalla antaman kiellon vas-
taisesti, on tuomittava, jollei teko ole vähäi-
nen tai siitä muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen
osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevien
säännösten rikkomisesta sakkoon.

6 §

Sijoituspalveluyrityksen kirjanpitorikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta laatii tilinpäätöksen tai konserniti-
linpäätöksen vastoin 8 luvun 1 §:n ja luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 146—157 §:n
säännöksiä, tämän lain 8 luvun 3 §:n nojalla
annettua valtiovarainministeriön asetusta tai
8 luvun 4 §:n nojalla annettuja Finanssival-
vonnan määräyksiä, on tuomittava, jollei teko
ole rangaistava rikoslain 30 luvun 9 §:ssä
tarkoitettuna kirjanpitorikoksena tai 10 §:ssä
tarkoitettuna tuottamuksellisena kirjanpitori-
koksena eikä teosta ole muuallakaan laissa
säädetty ankarampaa rangaistusta, sijoitus-
palveluyrityksen kirjanpitorikkomuksesta
sakkoon.

17 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

1 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Tällä lailla kumotaan sijoituspalveluyrityk-
sistä annettu laki (922/2007) ja ulkomaisen
sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota si-
joituspalvelua Suomessa annettu laki
(580/1996), jäljempänä kumottavat lait.

Kumottavien lakien nojalla annetut valtio-
neuvoston ja valtiovarainministeriön asetuk-
set sekä Finanssivalvonnan määräykset jäävät
edelleen voimaan.

Jos muualla lainsäädännössä viitataan ku-
mottavaan lakiin tai muutoin tarkoitetaan ku-
mottavan lain säännöstä, sen sijasta sovelle-
taan sen tilalle tullutta tämän lain säännöstä.

2 §

Siirtymäsäännökset

Sijoituspalveluyrityksellä ja kolmannen
maan sijoituspalveluyrityksellä, jolla tämän
lain voimaan tulessa on voimassa kumotta-
vien lakien nojalla annettu toimilupa, säilyy
sanotun toimiluvan mukainen oikeus tarjota
sijoituspalvelua ja oheispalvelua.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sijoitus-
palveluyrityksen on saatettava asiakkaiden
luokittelu vastaamaan 1 luvun 18 §:ssä sää-
dettyjä vaatimuksia kuuden kuukauden kulu-
essa lain voimaantulosta. Mitä tässä momen-
tissa säädetään sijoituspalveluyrityksestä,
koskee vastaavasti muuta sijoituspalvelun
tarjoajaa.

Jos 1 momentissa tarkoitetulla sijoituspal-
veluyrityksellä on tämän lain voimaan tul-
lessa oikeus toimiluvan mukaan tarjota asiak-
kaille oheispalveluna rahoitusvälineiden säi-
lytys- ja hoitopalveluja, sanotun oikeuden
katsotaan sisältyvän yrityksen toimilupaan 1
luvun 11 §:n 9 kohdassa tarkoitettuna sijoi-
tuspalveluna. Finanssivalvonnan on tehtävä
tästä oikeudesta viran puolesta merkintä 3
luvun 7 §:ssä tarkoitettuun sijoituspalvelure-
kisteriin kuuden kuukauden kuluessa lain
voimaantulosta. Finanssivalvonnan on varat-
tava sijoituspalveluyritykselle tilaisuus tulla
kuulluksi ennen merkinnän tekemistä.

Rahoitusvälineiden säilyttämistä tarjoavan
3 momentissa tarkoitetun sijoituspalveluyri-
tyksen on saatettava osakepääomansa määrä
vastaamaan 6 luvun 1 §:n 1 momentissa sää-
dettyä vaatimusta kuuden kuukauden ku-
luessa lain voimaantulosta.
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Tämän lain 7 luvun 17 §:ssä tarkoitetun
sijoituspalveluyrityksen sisäpiiriläisen on
saatettava 18 §:n mukainen sisäpiiri-ilmoitus
vastaamaan tämän lain vaatimuksia yhden
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Si-
joituspalveluyrityksen ja muun sijoituspalve-
lun tarjoajan on saatettava 7 luvun 19 §:ssä
tarkoitettu sijoituspalveluyrityksen sisäpiiri-
rekisteri vastaamaan lain vaatimuksia kahden
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Sijoituspalveluyrityksen ja muun sijoitus-
palvelun tarjoajan on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle 10 luvun 13 §:n 2 momentissa
tarkoitetun toimielimen nimi ja yhteystiedot
kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva
toimilupahakemus on täydennettävä lain vaa-
timusten mukaiseksi.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

46 747/2012

JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ EDITA PRIMA OY / EDITA PUBLISHING OY ISSN 1455-8904 / 1237-3419 (painettu)


