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Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 5 §:n 19 kohta, 38 §:n 1 momentin

2 kohta ja 44 a §:n 1 momentin johdantokappale,
sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 19 kohta ja 38 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 752/2012 ja

44 a §:n 1 momentin johdantokappale laissa 1242/2011, sekä
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 689/2010, 902/2011 ja 752/2012, uusi

20 kohta, lakiin uusi 37 a §, 38 §:n 1 momenttiin sellaisena kuin se on laissa 752/2012, uusi
3 kohta, 40 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 752/2012, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen
2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 50 c § seuraavasti:

5 §

Muut finanssimarkkinoilla toimivat

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa:
— — — — — — — — — — — — —

19) luottoluokituslaitoksista annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 1060/2009 tarkoitettua luottoluoki-
tuslaitosta;

20) sitä, joka on lyhyeksimyynnistä ja tie-
tyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liitty-
vistä kysymyksistä annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o
236/2012, jäljempänä lyhyeksimyyntiasetus, 5
artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen teke-
mään ilmoituksen, 6 artiklan 1 kohdan no-
jalla velvollinen julkistamaan tietoja, 7 artik-
lan 1 kohdan tai 8 artiklan nojalla velvollinen
tekemään ilmoituksen, sitä, joka on velvolli-
nen noudattamaan 12, 13 tai 14 artiklassa

säädettyjä rajoituksia, sitä, joka 17 artiklan
nojalla tekee poikkeusta koskevan ilmoituk-
sen sekä sitä, joka on velvollinen noudatta-
maan Finanssivalvonnan 18 artiklan 1 koh-
dan, 19 artiklan 2 kohdan, 20 artiklan 2 koh-
dan, 21 artiklan tai 23 artiklan 1 kohdan
taikka Euroopan arvopaperimarkkinaviran-
omaisen 28 artiklan 1 kohdan nojalla teke-
mää päätöstä.

3 luku

Valvontavaltuudet

37 a §

Lyhyeksimyyntiasetuksessa tarkoitettujen
erityisten valtuuksien käyttäminen

Ennen lyhyeksimyyntiasetuksen 20 artik-
lan 2 kohdassa ja 21 artiklassa säädetyn poik-
keuksellisia tilanteita koskevan päätöksen
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sekä 13 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 2
kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä Fi-
nanssivalvonnan on pyydettävä asiasta valtio-
varainministeriön ja Suomen Pankin lau-
sunto, jollei asian kiireellisyydestä muuta
johdu. Lausunto on kuitenkin aina pyydettävä
valtiovarainministeriöltä 2 momentissa tar-
koitetuissa tapauksissa.

Finanssivalvonta ei saa tehdä lyhyeksi-
myyntiasetuksen 20 artiklan 2 kohdassa tai
21 artiklassa tarkoitettua päätöstä eikä antaa
22 artiklassa tarkoitettua suostumusta muiden
ETA-valtioiden toimivaltaisten viranomais-
ten aikomille lyhyeksimyyntiasetuksen 20 tai
21 artiklassa tarkoitetuille toimenpiteille,
jotka kohdistuvat Suomen valtion liikkeeseen
laskemaan valtionlainaan tai siihen kohdistu-
vaan luottoriskinvaihtosopimukseen, jos val-
tiovarainministeriö vastustaa päätöstä tai
suostumuksen antamista.

Finanssivalvonnan on ilmoitettava viipy-
mättä valtiovarainministeriölle tiedossaan
olevista lyhyeksimyyntiasetuksen 13 ja 14
artiklan soveltamiseen liittyvistä seikoista,
jotka koskevat Suomen valtion liikkeeseen
laskemaa valtionlainaa tai siihen kohdistuvaa
luottoriskinvaihtosopimusta.

38 §

Rikemaksu

Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun
sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta:
— — — — — — — — — — — — —

2) laiminlyö tai rikkoo arvopaperimarkki-
nalain 15 luvun 1 §:ssä, sijoituspalvelulain 15
luvun 1 §:ssä, kaupankäynnistä rahoitusväli-
neillä annetun lain 10 luvun 1 §:ssä tai arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta an-
netun lain 8 luvun 8 §:ssä tarkoitettuja sään-
nöksiä, sijoitusrahastolain 11 luvussa säädet-
tyjä tai sijoitusrahaston säännöissä määrättyjä
varojen sijoittamista koskevia rajoituksia
taikka sijoitusrahastolain 93 §:ssä tarkoitetun
avaintietoesitteen laatimisen, 99—101 §:ssä
tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden tai 101
a §:ssä tarkoitetun velvollisuuden pitää rahas-
toyhtiön sisäpiirirekisteriä;

3) laiminlyö tai rikkoo lyhyeksimyyntiase-

tuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, 6 artiklan 1 kohdassa sää-
detyn velvollisuuden julkistaa tietoja taikka 7
artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklassa säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden taikka ei noudata 12
artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa
tai 14 artiklan 1 kohdassa säädettyä rajoitusta
taikka Finanssivalvonnan 18 artiklan 1 koh-
dan tai 19 artiklan 2 kohdan nojalla tekemää
päätöstä.
— — — — — — — — — — — — —

40 §

Seuraamusmaksu

— — — — — — — — — — — — —
Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-

hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai
rikkoo Finanssivalvonnan lyhyeksimyyn-
tiasetuksen 20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan
1 kohdan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen
28 artiklan 1 kohdan nojalla tekemää pää-
töstä.
— — — — — — — — — — — — —

44 a §

Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan
valvontaviranomaisille

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita
koskevissa Euroopan unionin säädöksissä tar-
koitetuissa tapauksissa toimitettava asian-
omaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle:
— — — — — — — — — — — — —

50 c §

Toiminta lyhyeksimyyntiasetuksessa
tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena

Finanssivalvonta toimii lyhyeksimyyn-
tiasetuksen 32 artiklassa tarkoitettuna toimi-
valtaisena viranomaisena ottaen huomioon,
mitä 37 a §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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