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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 1 momentin 10 c kohta, 2 c luku, 129 §, 130 §
ja sen edellä oleva väliotsikko, 131 §:n 3 momentti, 132, 132 c sekä 146 §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 10 c kohta, 2 c luku, 130 §:n edellä oleva väliotsikko,
131 §:n 3 momentti ja 132 § laissa 1490/2011, 129 § laissa 224/2004, 130 § osaksi laissa
1490/2011, 132 c § laissa 765/2012 ja 146 § osaksi laeissa 224/2004, 298/2005 ja 1490/2011,
muutetaan 1 §, 2 §:n 1 momentin 1, 2 a, 4, 10 a, 19 ja 20 kohta ja 2 momentti, 2 b, 3 ja 3 a §,
4 §:n 2 momentti, 5 §:n 3 momentti, 5 a §:n 1 momentti, 5 b §, 5 e §:n 1 momentti, 8 b §:n 1
momentti, 9 §:n 1 momentti, 9 a §, 9 d §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti, 27 §:n 1 ja 2
momentti, 28 §:n 1 momentti, 38 §:n 1 momentti, 40 §, 7 luvun otsikko, 42 §:n 3 momentti,
43 §, 47 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 53 §:n 2 momentti, 72 §:n 1, 2 ja 4—6 momentti,
74 §:n 1 momentti, 80 b §:n 2 momentti, 87, 106 a ja 132 d §, 132 e §:n 1 ja 2 momentti, 132
f §:n 1 ja 3 momentti, 132 g §, 132 i §:n 1 momentti, 132 j §:n 1 momentti, 132 k §:n 1
momentti, 136 §, 144 §:n 1 momentti, 22 luvun otsikko, 145 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta sekä
148 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin niistä ovat 1 § laeissa 1490/2011 ja 765/2012, 2 §:n 1 momentin 1, 2 a, 4,
10 a, 19 ja 20 kohta, 2 §:n 2 momentti, 2 b, 3 ja 3 a §, 4 §:n 2 momentti, 8 b §:n 1 momentti,
23 §:n 1 momentti, 27 §:n 1 momentti, 49 §:n 1 momentti, 53 §:n 2 momentti, 80 b §:n 2
momentti, 106 a §, 132 e §:n 1 ja 2 momentti, 132 f §:n 1 ja 3 momentti, 132 g §, 132 i §:n 1
momentti, 132 j §:n 1 momentti, 132 k §:n 1 momentti ja 136 § laissa 1490/2011, 5 §:n 3
momentti, 5 e §:n 1 momentti, 9 d §:n 1 momentti ja 132 d § laissa 765/2012, 5 a §:n 1
momentti, 9 §:n 1 momentti, 38 §:n 1 momentti ja 72 §:n 2 ja 4—6 momentti laissa 224/2004,
5 b ja 9 a § laeissa 224/2004 ja 765/2012, 27 §:n 2 momentti, 42 §:n 3 momentti, 47 §:n 1
momentti ja 74 §:n 1 momentti laissa 351/2007, 43 § osaksi laeissa 224/2004 ja 351/2007,
72 §:n 1 momentti laissa 928/2007, 144 §:n 1 momentti laissa 559/2010 ja 148 §:n 2 momentti
laissa 471/2011, sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 224/2004, 351/2007,
1490/2011 ja 765/2012, uusi 21—23 kohta, 41 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa
224/2004, 1490/2011 ja 765/2012, uusi 6 momentti, lakiin uusi 43 a §, lakiin uusi 144 a § ja
sen edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 144 b ja 144 c §, 145 §:n edelle uusi väliotsikko ja
145 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 224/2004, uusi 4 kohta seuraavasti:
HE 94/2013
TaVM 38/2013
PeVL 43/2013
EV 4/2014
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1§
Tätä lakia sovelletaan rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön harjoittamaan toimintaan sekä
yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimiseen yleisölle.
Rahastoyhtiöihin sovelletaan sijoituspalvelulakia (747/2012) siten kuin siitä tässä laissa
ja sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:ssä säädetään.
Rahastoyhtiö saa hoitaa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 2 luvun
1 §:ssä tarkoitettua vaihtoehtorahastoa edellyttäen, että sillä on vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa tätä toimintaa varten tai että
se on rekisteröitynyt Finanssivalvontaan siten
kuin mainitussa laissa säädetään. Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu ulkoisesti hoidetun vaihtoehtorahaston
hoitaja saa hallinnoida sijoitusrahastoja edellyttäen, että sillä on rahastoyhtiön toimilupa
tätä toimintaa varten. Vaihtoehtorahastojen
hoitaja, jolla on vaihtoehtorahastojen hoitajan
toimilupa tätä toimintaa varten tai joka on
rekisteröitynyt Finanssivalvontaan siten kuin
mainitussa laissa säädetään, saa hoitaa erikoissijoitusrahastoa siten kuin tämän lain
3 a §:ssä säädetään. Lisäksi vaihtoehtorahastojen hoitajaan sovelletaan, mitä tämän lain
8, 8 c, 21, 37, 38, 51, 52, 54, 56, 57 a, 57 b,
59, 63, 87 tai 127 d §:ssä säädetään.
Ulkomainen ETA-rahastoyhtiö saa harjoittaa Suomessa kotivaltiossaan saamansa toimiluvan mukaisesti 5 §:ssä tarkoitettua toimintaa, lukuun ottamatta 12 luvussa tarkoitettua toimintaa, siten kuin 2 a, 2 b ja 20 a
luvussa säädetään. Yhteissijoitusyritys saa
markkinoida osuuksiaan Suomessa yleisölle
siten kuin 128, 128 a—128 d ja 131 §:ssä
säädetään.
2§
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sijoitusrahastotoiminnalla
varojen
hankkimista yleisöltä yhteistä sijoittamista
varten ja näiden varojen sijoittamista pääasiallisesti rahoitusvälineisiin tai kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin tai muihin sijoituskohteisiin sekä sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston hallintoa ja rahastoosuuksien markkinointia;
— — — — — — — — — — — — —
2 a) erikoissijoitusrahastolla sijoitusra-

hastotoiminnassa hankittuja sekä erikoissijoitusrahaston sääntöjen ja 12 luvun mukaan
sijoitettuja varoja sekä niistä johtuvia velvoitteita;
— — — — — — — — — — — — —
4) säilytysyhteisötoiminnalla sijoitusrahaston varojen säilyttämistä sekä sen valvontaa,
että toiminnassa noudatetaan lakia, muita
säännöksiä ja määräyksiä sekä rahaston sääntöjä;
— — — — — — — — — — — — —
10 a) ulkomaisella rahastoyhtiöllä tämän
lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavaa yhteisöä, joka on saanut
5 a §:ssä tarkoitettua toimilupaa vastaavan luvan muussa valtiossa kuin Suomessa;
— — — — — — — — — — — — —
19) sivuliikkeellä sellaista rahastoyhtiön
liiketoimipaikkaa muualla kuin Suomessa ja
sellaista ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön liiketoimipaikkaa Suomessa, joka ei ole oikeushenkilö mutta joka on rahastoyhtiön tai ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön osa ja tarjoaa rahastoyhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisia palveluja;
20) toimivaltaisilla viranomaisilla muun
ETA-valtion kuin Suomen nimeämiä viranomaisia, joiden tehtävänä on huolehtia sijoitusrahastodirektiivissä säädettyjen velvollisuuksien täyttämisestä ja jotka kyseinen ETAvaltio on ilmoittanut Euroopan komissiolle;
21) ammattimaisella sijoittajalla sijoituspalvelulain 1 luvun 18 §:n 1 momentin 1—4
kohdassa tarkoitettua yhteisöä, 5 kohdassa
tarkoitettua yhteisösijoittajaa sekä muuta sijoittajaa, jos tämä on kirjallisesti ilmoittanut
rahastoyhtiölle tai yhteissijoitusyritykselle tai
sen asiamiehelle olevansa ammattitaitonsa ja
sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja ja sijoittaja täyttää vähintään
kaksi seuraavista vaatimuksista:
a) sijoittaja on tehnyt huomattavan suuria
liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin kymmenen kertaa neljännesvuodessa neljän viimeksi kuluneen vuosineljänneksen aikana;
b) sijoittajan sijoitusvarallisuuden arvo on
yli 500 000 euroa;
c) sijoittaja työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään vuoden tehtävässä, joka edellyttää tietämystä suunnitelluista liiketoimista;
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22) ei-ammattimaisella asiakkaalla sijoituspalvelulain 1 luvun 18 §:n 3 momentissa
tarkoitettua ei-ammattimaista asiakasta;
23) luottoluokituksella luottoluokituslaitoksista annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1060/2009
tarkoitettua luottoluokitusta.
Tämän pykälän 1 momentin 19 kohtaa sovellettaessa kaikkia rahastoyhtiön samaan
ETA-valtioon tai samaan kolmanteen maahan
perustamia liiketoimipaikkoja ja ulkomaisen
ETA-rahastoyhtiön kaikkia Suomeen perustamia liiketoimipaikkoja pidetään yhtenä sivuliikkeenä.
— — — — — — — — — — — — —
2b§
Rahastoyhtiöstä ja säilytysyhteisöstä säädetään tämän lain ohella 2 a §:ssä tarkoitetuissa komission asetuksissa. Lisäksi rahastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä koskevia säännöksiä on sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuissa Euroopan komission delegoiduissa säädöksissä ja komission asetuksella tai päätöksellä annetuissa teknisissä standardeissa.
3§
Sijoitusrahastotoimintaa saa harjoittaa vain
rahastoyhtiö ja säilytysyhteisötoimintaa saa
harjoittaa vain säilytysyhteisö. Edellytyksenä
on lisäksi, että niillä on toimilupa toimintaa
varten. Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa säädetään 1 §:n 4 momentissa.
Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään,
rahastoyhtiöön, joka hoitaa erikoissijoitusrahastoja, sovelletaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annettua lakia siten kuin siitä mainitun
lain 1 luvun 5 §:ssä säädetään. Erikoissijoitusrahastoihin sovelletaan tätä lakia siten
kuin 3 a §:ssä säädetään.
3a§
Erikoissijoitusrahastoon sovelletaan, mitä
19, 20 ja 22 §:ssä, 23 §:n 2 momentissa, 25 ja
27 §:ssä, 28 §:n 2 ja 3 momentissa, 29, 29 a,
29 b, 30, 36, 38—41 ja 45—50 §:ssä, 52 §:n
1 momentissa, 53, 55, 57, 57 c, 58, 60—62 ja
64—67 §:ssä, 15 luvussa, 17 luvussa,
119—123, 126, 134—137, 139 sekä
140 §:ssä säädetään sijoitusrahastosta. Erikoissijoitusrahaston sulautumiseen sovelle-
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taan 16 luvun säännöksiä siten kuin 107 §:n 2
momentissa
säädetään
sijoitusrahaston
muusta kuin rajat ylittävästä sulautumisesta
ja sellaisesta kotimaisesta sulautumisesta,
jossa on kansainvälinen kytkentä. Tämän lain
36, 37, 39 ja 40 §:ää sovelletaan erikoissijoitusrahastoihin vain niiltä osin kuin ne koskevat erikoissijoitusrahaston tilinpäätöstä ja tilintarkastusta. Erikoissijoitusrahastoihin sovelletaan lisäksi tämän lain 57 d, 57 e, 57 f,
57 g, 141, 144 a ja 144 b §:ää siltä osin kuin
niissä säädetään erikoissijoitusrahastosta. Jos
erikoissijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa perutaan, hoitaja
asetetaan selvitystilaan, hoitajan omaisuus
luovutetaan konkurssiin taikka hoitaja muutoin lopettaa toimintansa, sovelletaan, mitä
118 §:ssä säädetään. Sellaiseen erikoissijoitusrahastoon, jossa voi olla alle 50 osuudenomistajaa, ei sovelleta, mitä 8, 19—22 §:ssä,
36 §:n 1 momentissa rahasto-osuudenomistajien oikeudesta valita tilintarkastaja ja varamies, 66, 139, 140, 140 a ja 142 §:ssä säädetään.
Erikoissijoitusrahastoon, jonka hoitaja ei
ole velvollinen hakemaan vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupaa, sovelletaan, mitä 26,
26 b, 31, 33, 34 ja 34 d §:ssä säädetään.
Erikoissijoitusrahastoihin, joihin sovelletaan
eurooppalaisista riskipääomarahastoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetusta (EU) N:o 345/2013 tai eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o
346/2013, sovelletaan tätä lakia, jollei mainituista asetuksista muuta johdu.
Mitä tässä laissa säädetään rahastoyhtiöistä, koskee vaihtoehtorahastojen hoitajaa, ja
mitä säädetään säilytysyhteisöstä, koskee
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa
laissa tarkoitettua säilytysyhteisöä ja erityistä
säilytysyhteisöä, kun tätä pykälää sovelletaan
erikoissijoitusrahastoihin.
4§
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnalla on oikeus saada yhteissijoitusyritykseltä ja ETA-rahastoyhtiöltä
valvonnan edellyttämät tiedot sekä jäljennökset valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomistaan asiakirjoista.
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5§
— — — — — — — — — — — — —
Rahastoyhtiölle ei voida antaa toimilupaa
ainoastaan 2 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Rahastoyhtiölle ei voida myöskään
antaa toimilupaa ainoastaan 2 momentin 2 tai
3 kohdassa tarkoitettuun toimintaan, jos toimilupaa ei ole myönnetty tai samanaikaisesti
haeta myös 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun toimintaan. Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna omaisuudenhoitona pidetään myös rahastoyhtiön toimimista kommandiittiyhtiömuotoisen vaihtoehtorahaston
vastuunalaisena yhtiömiehenä taikka vastuunalaisen yhtiömiehen tai vaihtoehtorahaston lukuun, jollei osuuksia kommandiittiyhtiössä tarjota yleisölle eikä yhtiön varoja sijoiteta muihin kuin rahoitusvälineisiin.
— — — — — — — — — — — — —
5a§
Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta
rahastoyhtiön toimiluvan. Hakemukseen on
liitettävä riittävät selvitykset hakijasta ja rahastoyhtiön omistuksesta, johdosta ja tilintarkastajista, sisäisestä valvonnasta ja riskien
hallinnasta sekä taloudellisista toimintaedellytyksistä. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä ja siinä annettavista yhteystiedoista säädetään valtiovarainministeriön
asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —
5b§
Rahastoyhtiön toimilupa on myönnettävä
suomalaiselle osakeyhtiölle, jos saadun selvityksen perusteella voidaan varmistua siitä,
että yhtiön omistajat täyttävät 5 f §:ssä ja sen
ylin johto 5 e §:ssä säädetyt vaatimukset ja
yhtiön liiketoiminnan aiottu laajuus huomioon ottaen voidaan varmistua siitä, että
rahastoyhtiötä johdetaan ammattitaitoisesti
sekä terveiden ja huolellisten liiketapaperiaatteiden mukaisesti. Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että yhtiöllä on
pääkonttori Suomessa, luotettava hallinto,
riittävät taloudelliset toimintaedellytykset ja
että se täyttää muut tässä laissa säädetyt vaatimukset. Edellytyksenä on lisäksi, että selvityksen perusteella ei voida pitää todennäköisenä, että rahastoyhtiön ja muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön välillä oleva

merkittävä sidonnaisuus tai tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat kolmannen maan säännökset ja hallinnolliset
määräykset estävät rahastoyhtiön tehokkaan
valvonnan. Toimilupa voidaan myöntää
myös perustettavalle rahastoyhtiölle ennen
sen rekisteröimistä.
Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta
tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä
kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen
vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi
tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on
annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava
päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen
tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään.
Finanssivalvonnan on ennen asian ratkaisemista pyydettävä hakemuksesta lausunto
sijoittajien korvausrahastolta, jos rahastoyhtiö hakee toimilupaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen.
Rahastoyhtiö voi aloittaa toimintansa,
jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa on myönnetty. Jos toimilupa on myönnetty perustettavalle yritykselle, tulee rahastoyhtiön lisäksi
olla rekisteröity. Rahastoyhtiön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, milloin se aloittaa
toimintansa.
5e§
Rahastoyhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon tulee johtaa
rahastoyhtiötä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja huolellisten liiketapaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten,
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan on
oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole
konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei
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ole rajoitettu. Näillä henkilöillä on lisäksi
oltava sellainen yleinen sijoitusrahastotoiminnan tuntemus kuin rahastoyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.
Rahastoyhtiön, jolle on myönnetty toimilupa
5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun omaisuudenhoitoon, hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä, toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan
sijaisella sekä muulla ylimpään johtoon kuuluvalla on lisäksi oltava sellainen yleinen sijoituspalvelutoiminnan tuntemus kuin rahastoyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Rahasto-osuudenomistajien
8 §:n 2 momentin mukaisesti valitsemilta rahastoyhtiön hallituksen jäseniltä ei edellytetä
sijoitusrahasto- tai sijoituspalvelutoiminnan
tuntemusta.
— — — — — — — — — — — — —
8b§
Rahastoyhtiön on riittävin toimenpitein pyrittävä estämään vaikuttavassa asemassa olevan ryhtyminen henkilökohtaisiin liiketoimiin, jos siitä voi aiheutua eturistiriita sellaisen liiketoimen tai palvelun kanssa, johon
hän osallistuu asemansa vuoksi, tai jos hänellä on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua sisäpiirintietoa taikka jos hänellä on sijoitusrahastoja tai niiden lukuun toteutettuja liiketoimia koskevia luottamuksellisia tietoja.
Tällaisen tiedon luottamuksellisuus on pyrittävä muutoinkin turvaamaan.
— — — — — — — — — — — — —
9§
Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta
säilytysyhteisön toimiluvan. Hakemukseen
on liitettävä riittävät selvitykset hakijasta ja
hakijayhtiön omistuksesta, johdosta ja tilintarkastajista, sisäisestä valvonnasta ja riskien
hallinnasta sekä taloudellisista toimintaedellytyksistä. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä ja siinä annettavista yhteystiedoista säädetään valtiovarainministeriön
asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —
9a§
Säilytysyhteisön toimilupa on myönnettävä suomalaiselle osakeyhtiölle, jos saadun
selvityksen perusteella voidaan varmistua
siitä, että yhtiön omistajat täyttävät 9 e §:ssä
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ja sen ylin johto 9 d §:ssä säädetyt vaatimukset ja yhtiön liiketoiminnan aiottu laajuus
huomioon ottaen voidaan varmistua siitä, että
säilytysyhteisöä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja huolellisten liiketapaperiaatteiden mukaisesti. Toimiluvan
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että
yhtiöllä on pääkonttori Suomessa, luotettava
hallinto, riittävät taloudelliset toimintaedellytykset ja että se täyttää muut tässä laissa
asetetut vaatimukset. Edellytyksenä on lisäksi, että saadun selvityksen perusteella ei
voida pitää todennäköisenä, että säilytysyhteisön ja muun oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön välillä oleva merkittävä sidonnaisuus tai tällaisessa sidonnaisuussuhteessa
olevaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat kolmannen maan
säännökset ja hallinnolliset määräykset estävät säilytysyhteisön tehokkaan valvonnan.
Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle säilytysyhteisölle ennen sen rekisteröimistä.
Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta
tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä
kun hakija on antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen
vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu säädetyssä määräajassa, hakija voi
tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on
annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava
päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen
tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Säilytysyhteisö voi aloittaa toimintansa,
jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa on myönnetty. Jos toimilupa on myönnetty perustettavalle yritykselle, tulee säilytysyhteisön lisäksi
olla rekisteröity. Säilytysyhteisön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, milloin se aloittaa
toimintansa.
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9d§
Säilytysyhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa säilytysyhteisöä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja huolellisten liiketapaperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen
jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja
toimitusjohtajan sijaisen sekä muuhun ylimpään johtoon kuuluvan on oltava luotettavia
henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä, toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella
sekä muulla ylimpään johtoon kuuluvalla on
lisäksi oltava sellainen yleinen säilytysyhteisötoiminnan tuntemus kuin säilytysyhteisön
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on
tarpeen.
— — — — — — — — — — — — —
23 §
Rahastoyhtiö, jolla on toimilupa sijoitusrahastojen hallinnoimiseen, voi perustaa yhden
tai useamman sijoitusrahaston ETA-valtioon.
Rahastoyhtiö, jolla on vaihtoehtorahastojen
hoitajista annetun lain mukainen toimilupa tai
joka on mainitun lain mukaisesti rekisteröitynyt Finanssivalvontaan, voi perustaa yhden
tai useamman erikoissijoitusrahaston tai
muun vaihtoehtorahaston ETA-valtioon siten
kuin vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa säädetään. Rahastoyhtiö voi olla
kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, joka hoitaa kommandiittiyhtiömuotoista vaihtoehtorahastoa. Tällaiseen kommandiittiyhtiöön sovelletaan, mitä vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa säädetään vaihtoehtorahastosta. Kommandiittiyhtiössä on lisäksi noudatettava, mitä 81—86 ja
86 a §:ssä säädetään sijoitusrahastosta. Rahastoyhtiöt eivät saa perustaa yhteistä sijoitusrahastoa, erikoissijoitusrahastoa tai kommandiittiyhtiötä.
— — — — — — — — — — — — —
27 §
Sijoitusrahaston varojen (vähimmäispääoma) on oltava vähintään kaksi miljoonaa
euroa ja sijoitusrahastolla on oltava ainakin
50 rahasto-osuudenomistajaa. Sen estämättä,
mitä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään,
pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavalla erikoissijoi-

tusrahastolla riittää kuitenkin kymmenen rahasto-osuudenomistajaa, jos sen sääntöjen
mukaan kunkin rahasto-osuudenomistajan on
merkittävä rahasto-osuuksia vähintään miljoonan euron määrästä. Sen estämättä, mitä
2 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään,
muussa erikoissijoitusrahastossa on oltava
kuitenkin vähintään kymmenen rahasto-osuudenomistajaa. Jos tällaisen erikoissijoitusrahaston sääntöjen mukaan kunkin rahastoosuudenomistajan on merkittävä rahastoosuuksia vähintään 500 000 euron määrästä,
erikoissijoitusrahastossa voi olla alle kymmenen osuudenomistajaa, kuitenkin edellyttäen,
että rahaston kokonaispääoma on sääntöjen
mukaisesti vähintään 2 miljoonaa euroa. Jos
tällaisen erikoissijoitusrahaston sääntöjen
mukaan vähintään yhden rahasto-osuudenomistajan on merkittävä rahasto-osuuksia vähintään kahden miljoonan euron määrästä,
erikoissijoitusrahastolla riittää kuitenkin yksi
rahasto-osuudenomistaja. Rahasto-osuudenomistajien lukumäärää laskettaessa yhtenä
kokonaisuutena on pidettävä rahasto-osuudenomistajaa ja tämän määräysvallassa kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevaa yhteisöä tai siihen verrattavaa
ulkomaista yritystä. Rahasto-osuudenhoitajaa
ei katsota yhdeksi rahasto-osuudenomistajaksi, jos rahasto-osuudenhoitaja täyttää tämän lain 57 g §:n vaatimukset. Silloin kun
erikoissijoitusrahastossa on vähemmän kuin
50 rahasto-osuudenomistajaa, näiden on oltava ammattimaisia sijoittajia tai niihin rinnastettavia varakkaita yksityishenkilöitä. Sijoitusrahaston vähimmäispääoman määrä
sekä rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärä on saavutettava kuuden kuukauden kuluessa sijoitusrahaston toiminnan aloittamisesta.
Finanssivalvonta voi erityisestä syystä arvopaperimarkkinoita tai kiinteistömarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen varmistamiseksi tai rahasto-osuudenomistajien edun
turvaamiseksi myöntää poikkeuksen 1 momentissa tarkoitetusta määräajasta, jonka kuluessa sijoitusrahaston vähimmäispääoman
määrä sekä rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärä on saavutettava, enintään kuudeksi kuukaudeksi 1 momentissa tarkoitetun
määräajan päättymisestä. Tässä momentissa
tarkoitettua poikkeusta ei voida myöntää 1
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momentissa tarkoitetulle erikoissijoitusrahastolle, jolla on vähemmän kuin 50 rahastoosuudenomistajaa.
— — — — — — — — — — — — —
28 §
Sijoitusrahaston varat on sijoitettava ilman
aiheetonta viivytystä siten kuin siitä 11 luvussa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
38 §
Ainakin yhden 36 §:n 2 momentissa tarkoitetun tilintarkastajan on vähintään kuusi
kertaa vuodessa tarkastettava rahasto-osuuden arvon laskennan oikeellisuus siten, että
tarkastusten väli on vähintään yksi kuukausi
ja enintään kolme kuukautta. Pääasiallisesti
kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavalla erikoissijoitusrahastolla
riittää kuitenkin, että rahasto-osuuden arvon
laskennan oikeellisuus tarkastetaan vuosittain
tilintarkastuksen yhteydessä.
— — — — — — — — — — — — —
40 §
Rahastoyhtiön on ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä Finanssivalvonnalle sijoitusrahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus
sekä jäljennökset:
1) rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätösasiakirjoista;
2) tilintarkastajien laatimista ja rahastoyhtiön hallitukselle luovuttamista rahastoyhtiön
ja sijoitusrahaston tilintarkastuskertomuksista
sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston hoitoa
koskevista asiakirjoista;
3) yhtiön yhtiökokousten ja rahasto-osuudenomistajien kokousten pöytäkirjoista;
4) edellä 38 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tarkastuskertomuksesta.
7 luku
Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston
säännöt
41 §
— — — — — — — — — — — — —
Rahastoyhtiön on noudatettava tässä pykälässä tarkoitetuissa säännöissä määrättyjä varojen sijoittamista koskevia rajoituksia.
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42 §
— — — — — — — — — — — — —
Erikoissijoitusrahaston nimestä on selkeästi käytävä ilmi sen erityisluonne siten, että
nimessä on sana erikoissijoitusrahasto. Ainoastaan tämän lain mukaisesta erikoissijoitusrahastosta saadaan käyttää nimitystä erikoissijoitusrahasto. Nimi ei saa olla omiaan johtamaan sijoittajia harhaan. Erikoissijoitusrahaston on nimeltään selvästi erottava ennen
sitä sääntönsä Finanssivalvonnalle toimittaneista erikoissijoitusrahastoista. Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin
varojaan sijoittavalla erikoissijoitusrahastolla
on oikeus käyttää nimessään tai muutoin toimintaansa osoittamaan kiinteistösijoittamiseen liittyvää nimitystä.
43 §
Finanssivalvonta vahvistaa rahastoyhtiön
hakemuksesta sijoitusrahaston säännöt ja niiden muutokset. Sijoitusrahaston säännöt ja
niiden muutokset on vahvistettava, jos ne
ovat lain mukaiset ja selkeät.
Sijoitusrahaston sääntöjen muutos tulee
voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta on vahvistanut muutoksen ja
muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon sijoitusrahaston säännöissä määrätyllä tavalla, jollei Finanssivalvonta toisin
päätä muutoksen laajuus ja rahasto-osuudenomistajien etu huomioon ottaen.
43 a §
Erikoissijoitusrahaston sääntöjen on oltava
lain mukaiset ja selkeät. Säännöt on toimitettava Finanssivalvonnalle tiedoksi.
Finanssivalvonta voi vaatia erikoissijoitusrahaston sääntöjen muuttamista tai asettaa
valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja, jos voidaan pitää todennäköisenä, että:
1) rahoitusmarkkinoiden vakaus, toimivuus tai luottamus rahoitusmarkkinoiden toimintaan voi vaarantua;
2) sijoitustoimintaa koskevat sääntöjen
määräykset ovat riittämättömiä riskienhallinnan ja sijoittajansuojan kannalta;
3) sääntöjä on muutoin pidettävä erikoissijoitusrahaston osuudenomistajien edun vastaisina.
Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muutos
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tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun
muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon erikoissijoitusrahaston säännöissä
määrätyllä tavalla.
Rahastoyhtiö ei saa aloittaa hoitamansa
erikoissijoitusrahaston osuuksien markkinoimista yleisölle eikä erikoissijoitusrahastoon
saa ottaa varoja ennen kuin erikoissijoitusrahaston säännöt on hyväksytty rahastoyhtiön
hallituksessa 23 §:n 2 momentin mukaisesti.
Rahastoyhtiön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, milloin se aloittaa erikoissijoitusrahaston toiminnan. Jos rahastoyhtiö ei ole
aloittanut erikoissijoitusrahaston toimintaa
kahden vuoden kuluessa siitä, kun sen säännöt on ensimmäisen kerran toimitettu Finanssivalvonnalle tämän pykälän mukaisesti, on
sääntöjen tiedoksi toimittamisen katsottava
rauenneen.
Erikoissijoitusrahastoon, jossa voi 27 §:n
mukaisesti olla vähemmän kuin kymmenen
rahasto-osuudenomistajaa, ei sovelleta tämän
pykälän 3 ja 4 momentteja.
Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä seikoista,
jotka on otettava huomioon arvioitaessa erikoissijoitusrahaston toiminnan vaikutusta rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja toimivuuteen sekä rahoitusmarkkinoiden toimintaa
kohtaan tunnettuun luottamukseen.
47 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ovat
tuotto- tai kasvuosuuksia. Sijoitusrahaston
säännöissä voidaan määrätä, että rahastolla
on sekä tuotto- että kasvuosuuksia. Pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston samoin kuin erikoissijoitusrahaston, jossa
on 27 §:n mukaisesti vähemmän kuin 50
osuudenomistajaa, on vuosittain jaettava kaikille rahasto-osuudenomistajille samassa suhteessa vähintään kolme neljäsosaa tilikauden
voitosta, pois lukien realisoitumattomat arvonmuutokset.
— — — — — — — — — — — — —
49 §
Rahastoyhtiön on rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta sijoitusrahaston säännöissä
tarkemmin määrätyllä tavalla ja määrättyinä
ajankohtina lunastettava hallinnoimansa sijoi-

tusrahaston rahasto-osuus. Rahasto-osuus on
lunastettava välittömästi sijoitusrahaston varoista rahasto-osuuden 48 §:n mukaan määräytyvästä lunastuspäivän arvosta. Lunastukset on toteutettava vaatimusten esittämisjärjestyksessä. Lunastuksen edellytyksenä on
osuustodistuksen luovuttaminen rahastoyhtiölle, jos sellainen on annettu. Edellä säädetystä poiketen rahastoyhtiön on lunastettava
pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston osuudenomistajan vaatimuksesta
tämän rahasto-osuus säännöissä tarkemmin
määrätyllä tavalla viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lunastusvaatimuksen esittämisestä ja niin, että lunastuksia ja merkintöjä
tällaiseen erikoissijoitusrahastoon voidaan
tehdä kuuden kuukauden välein.
— — — — — — — — — — — — —
53 §
— — — — — — — — — — — — —
Rahasto-osuusrekisteriin voidaan tehdä
merkintä vasta, kun on varmistettu, että rahasto-osuuden merkintähinta saadaan sijoitusrahastolle markkinoilla normaalisti noudatettavassa määräajassa. Rahasto-osuuden
merkintähinta on maksettava rahassa tai antamalla sijoitusrahastolle merkintähintaa vastaava määrä 69 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuja arvopapereita tai rahamarkkinavälineitä siten, että merkintähinnan määräytymishetkellä eri arvopaperi- tai rahamarkkinavälinelajien jakauma vastaa sijoitusrahaston
säännöissä lajikohtaisesti yksilöityä sijoitustoimintaa ja arvopaperien tai rahamarkkinavälineiden yhteenlaskettu markkina-arvo vastaa niitä vastaan annettavan rahasto-osuuden
arvoa. Pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuden merkintähinta voidaan myös maksaa antamalla kiinteistöjä tai kiinteistöarvopapereita, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo vastaa niitä vastaan annettavan rahasto-osuuden arvoa, jos
erikoissijoitusrahaston sääntöihin on otettu
määräys siitä, että rahasto-osuus voidaan
merkitä oikeuksin tai velvollisuuksin panna
erikoissijoitusrahastoon osuutta vastaan
muuta omaisuutta kuin rahaa (apporttiomaisuus). Muun 12 luvussa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuden merkintähinta
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ja 115 a §:ssä tarkoitetun syöttörahaston kohderahastosta merkitsemien rahasto-osuuksien
merkintähinta voidaan maksaa antamalla 11
luvussa tarkoitettuja rahoitusvälineitä apporttina. Muun 12 luvussa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston osalta edellytyksenä on lisäksi,
että sen säännöissä on määräys, jonka mukaan kunkin rahasto-osuudenomistajan on
merkittävä rahasto-osuuksia vähintään miljoonan euron määrästä. Apporttiomaisuuden
arvosta ja vaikutuksesta rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuuteen on ennen rahasto-osuuden merkintää hankittava kiinteistörahastolaissa tarkoitetun riippumattoman ja
ulkopuolisen kiinteistönarvioitsijan arvio, tai
jollei apporttiomaisuuteen kuulu kiinteistöjä
tai kiinteistöarvopapereita, KHT-tilintarkastajan tai KHT-yhteisön lausunto.
— — — — — — — — — — — — —
72 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimansa
sijoitusrahaston varoja toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin sekä
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa
laissa tarkoitettujen ETA-valtioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneiden vaihtoehtorahastojen osuuksiin, jos niiden tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen yhteinen
sijoittaminen 69, 71 tai 71 a §:ssä taikka tässä
pykälässä tarkoitettuihin rahoitusvälineisiin
tai muuhun helposti rahaksi muutettavaan rahoitusomaisuuteen ja jos ne toimivat riskin
hajauttamisen periaatteella ja jos niiden osuudet lunastetaan haltijan vaatimuksesta takaisin suoraan tai välillisesti näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten varoilla. Sijoitusrahaston varoja ei voida kuitenkaan sijoittaa sellaisen sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai vaihtoehtorahaston
osuuksiin, jonka varoista sen sääntöjen tai
yhtiöjärjestyksen mukaan saadaan sijoittaa
yhteensä enemmän kuin yksi kymmenesosa
toisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin.
Vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa
laissa tarkoitetun ETA-valtioon tai kolmanteen maahan sijoittautuneen 1 momentissa
tarkoitetun vaihtoehtorahaston osuuksiin voidaan sijoitusrahaston varoja sijoittaa edellyttäen, että sijoittamisen kohteena olevan vaihtoehtorahaston:

9

1) kotivaltion lainsäädännön mukaan se
on sellaisen valvonnan alainen, joka vastaa
Euroopan unionin lainsäädäntöä, ja sitä valvovan viranomaisen sekä Finanssivalvonnan
välinen yhteistyö on riittävässä määrin varmistettu;
2) osuudenomistajien suoja vastaa sijoitusrahaston ja yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajien suojaa, ja erityisesti varojen
erillään pidon, lainaksioton, lainaksiannon ja
arvopapereiden sekä rahamarkkinavälineiden
ilman katetta tapahtuvan luovutuksen sääntely vastaa sijoitusrahastodirektiivin vaatimuksia; ja
3) toiminnasta julkistetaan puolivuotiskatsaus ja vuosikertomus, joiden nojalla sen varoista ja veloista sekä tuloista ja sijoitustoiminnasta voidaan tehdä arvio kertomuskaudelta.
— — — — — — — — — — — — —
Jos sijoitusrahaston varoja sijoitetaan sellaisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen vaihtoehtorahastojen osuuksiin, joita hallinnoi
suoraan tai toimeksiannosta sama rahastoyhtiö tai jokin muu yhtiö, johon rahastoyhtiö on
sidoksissa yhteisen liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka merkittävän suoran tai välillisen omistuksen kautta, rahastoyhtiö tai muu
yhtiö ei saa veloittaa merkintä- tai lunastuspalkkiota sijoitusrahaston sijoituksista näiden
muiden sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai vaihtoehtorahastojen osuuksiin.
Rahastoyhtiö saa sijoittaa enintään yhden
viidesosan sijoitusrahaston varoista saman sijoitusrahaston, yhteissijoitusyrityksen tai 1 ja
2 momentissa tarkoitettujen vaihtoehtorahastojen osuuksiin.
Tässä luvussa säädettyjä sijoitusrajoituksia
laskettaessa ei oteta huomioon niiden sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten tai 1 ja 2
momentissa tarkoitettujen vaihtoehtorahastojen varoja, joihin sijoitusrahaston varoja on
sijoitettu.
74 §
Rahastoyhtiö ei saa käyttää huomattavaa
vaikutusvaltaa osakeyhtiössä, jonka osakkeisiin se on sijoittanut hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja. Rahastoyhtiö ei saa käyttää
yhden kymmenesosan ylittävää äänivaltaa
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimää-
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rästä sellaisessa muussa yhtiössä, johon se on
sijoittanut hallinnoimiensa sijoitusrahastojen
varoja. Jos rahastoyhtiö on sijoittanut hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja saman
osakeyhtiön osakkeisiin määrän, joka muutoin kuin tilapäisesti ylittää yhden kahdeskymmenesosan kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, sen on julkistettava
omistajaohjauksen tavoitteet kyseisessä osakeyhtiössä siten kuin 29 §:n 2 momentissa on
säädetty. Edellä mainittuja rajoituksia on sovellettava myös sijoitettaessa sijoitusrahaston
varoja sellaisten sijoitusrahastojen, yhteissijoitusyritysten
tai
vaihtoehtorahastojen
osuuksiin, joita ei lunasteta vaadittaessa takaisin suoraan tai välillisesti näiden yhteistä
sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten varoilla. Edellä mainittuja rajoituksia ei sovelleta silloin, kun on kyse rahastoyhtiön hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen kautta sijoitetuista varoista.
— — — — — — — — — — — — —
80 b §
— — — — — — — — — — — — —
Rahastoyhtiöllä on oltava käytössään riskienhallintamenetelmät, joiden avulla se kykenee jatkuvasti seuraamaan ja mittaamaan
yksittäisen sijoituksen riskiä ja sen vaikutusta
sijoitusrahaston sijoitusten kokonaisriskiin.
Sen on sovellettava menettelyjä, joilla voidaan arvioida tarkasti ja riippumattomasti vakioimattomien johdannaissopimusten arvo.
Rahastoyhtiö ei saa käyttää luottoluokituksia
yksinomaisena perusteena tai mekaanisesti
arvioidessaan sijoitusrahaston varojen luottokelpoisuutta.
— — — — — — — — — — — — —
87 §
Erikoissijoitusrahaston varat on sijoitettava
ilman aiheetonta viivytystä. Jos erikoissijoitusrahaston osuuksia voidaan tarjota ei-ammattimaisille asiakkaille, rahastoyhtiön on
hajautettava erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit sijoittaessaan
erikoissijoitusrahaston varoja.
Jos erikoissijoitusrahaston osuuksia voidaan tarjota ei-ammattimaisille asiakkaille,
sen säännöissä on mainittava, miltä osin erikoissijoitusrahaston varojen sijoittamisessa
poiketaan siitä, mitä 11 luvussa säädetään.

106 a §
Mitä tässä luvussa säädetään rahastoyhtiöstä, sovelletaan ulkomaiseen ETA-rahastoyhtiöön, joka on saanut luvan sijoitusrahaston
perustamiseen Suomeen sekä ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajaan, joka on saanut vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 19 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen kotijäsenvaltionsa ulkomaiselta ETA-valvontaviranomaiselta erikoissijoitusrahaston
hoitamiseksi Suomessa.
132 d §
Edellä 132 b §:ssä tarkoitetun ulkomaisen
rahastoyhtiön sivuliikkeen jäsenyydestä sijoittajien korvausrahastossa säädetään sijoituspalvelulain 11 luvun 18—25 §:ssä.
132 e §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeestä on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin
siten kuin kaupparekisterilaissa (129/1979)
säädetään.
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään toiminimestä, ulkomainen ETA-rahastoyhtiö voi Suomessa harjoittaa toimintaansa
samalla toiminimellä kuin sillä on kotivaltiossaan.
— — — — — — — — — — — — —
132 f §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen toiminnasta vastaa sivuliikkeen johtaja,
joka myös edustaa rahastoyhtiötä sivuliikkeen toimintaa koskevissa oikeussuhteissa.
— — — — — — — — — — — — —
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen johtajaan sovelletaan, mitä 5 e §:ssä
säädetään rahastoyhtiön toimitusjohtajasta.
132 g §
Ulkomainen ETA-rahastoyhtiö ei saa Suomessa harjoittamassaan toiminnassa ottaa
niin suurta riskiä, että se vaarantaa sivuliikkeen asiakkaiden edut. Sivuliikkeellä on oltava toimintaansa nähden riittävät riskienvalvontajärjestelmät.
132 i §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen toimihenkilön vaitiolovelvollisuudesta,
tietojenanto-oikeudesta ja salassapitovelvolli-
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suuden rikkomisesta sekä velvollisuudesta
tuntea asiakkaat on voimassa, mitä 133,
133 a, 144 ja 147 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
132 j §
Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi ulkomaiselle ETA-rahastoyhtiölle,
jos se on annettu tiedoksi sille, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa edustaa
rahastoyhtiötä.
— — — — — — — — — — — — —
132 k §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti
tai huolimattomuudesta aiheuttanut sivuliikkeen asiakkaalle tai muulle henkilölle rikkomalla tätä lakia tai muuta sivuliikkeen toimintaa koskevaa säännöstä.
— — — — — — — — — — — — —
136 §
Rahastoyhtiön osakkeenomistaja ja osakkeenomistajaan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla rinnastettava
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka
tämä myötävaikuttamalla tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten tai sijoitusrahaston sääntöjen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta on aiheuttanut rahastoyhtiölle, sen osakkeenomistajalle, sijoitusrahastolle taikka rahasto-osuudenomistajalle tai
muulle henkilölle. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei koske vahinkoja siltä osin
kuin ne on aiheutettu rikkomalla 13 luvun
säännöksiä tai 133 ja 133 a §:n sekä 144 §:n
1, 3 ja 4 momentin säännöksiä.
144 §
Rahastoyhtiön, rahasto-osuuden hoitajan ja
säilytysyhteisön on tunnettava asiakkaansa.
Rahastoyhtiön, rahasto-osuuden hoitajan ja
säilytysyhteisön on lisäksi tunnistettava asiakkaan tosiasiallinen edunsaaja ja henkilö,
joka toimii asiakkaan lukuun. Tässä momentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja
järjestelmiä.
— — — — — — — — — — — — —
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22 luku
Seuraamukset
Hallinnolliset seuraamukset

144 a §
Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta
määrätään rikemaksu, ovat tämän lain:
1) 27 §:n säännökset rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärästä;
2) 12 luvun säännökset erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnasta ja 41 §:n 6 momentin säännös säännöissä määrätyistä varojen sijoittamista koskevista rajoituksista;
3) 99—101 §:n ja 101 a §:n säännökset
sisäpiiri-ilmoituksesta ja sisäpiirirekisteristä;
4) 102 §:n säännös 99 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisen arvopapereiden ja johdannaissopimusten hankintaa ja luovutusta koskevista edellytyksistä;
5) 118 §:n 1 ja 3—5 momentin säännökset
säilytysyhteisön velvollisuuksista sijoitusrahaston hallinnon hoitamisessa.
Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä ovat myös 1 momentin
2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, määräykset ja
sijoitusrahastodirektiivin perusteella annettujen komission asetusten ja päätösten säännökset.
144 b §
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1
momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään
seuraamusmaksu, ovat tämän lain:
1) 6 §:n säännökset rahastoyhtiön pääomasta ja 10 §:n säännös säilytysyhteisön
osakepääomasta;
2) 8 a §:n säännökset rahastoyhtiön toiminnan järjestämisestä, 8 b §:n säännökset
henkilökohtaisista liiketoimista ja 8 c §:n
säännökset liiketoimista säilytettävistä tiedoista;
3) 24 §:n 1 momentin säännös kiellosta
aloittaa rahasto-osuuksien markkinointi ja varojen vastaanottaminen rahastoon ennen
sääntöjen vahvistamista ja 25 §:n 2 momentin
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säännös sijoitusrahaston varojen säilyttämisestä erillään rahastoyhtiön omaisuudesta;
4) 26 §:n säännökset sijoitusrahastotoiminnassa noudatettavasta huolellisuudesta ja
toimimisesta rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti sekä eturistiriitatilanteiden
hallinnasta, 28 §:n säännös sijoitusrahaston
varojen sijoittamisesta siten kuin 11 luvussa
säädetään sekä 30 §:n säännös rahastoyhtiötä
koskevasta kiellosta omistaa toisen rahastoyhtiön osakkeita tai hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia;
5) 30 a—30 c §:n säännökset rahastoyhtiön vakavaraisuudesta ja riskien hallinnasta
sekä 80 b §:n säännökset riskienhallintamenetelmistä;
6) 31 §:n 2 momentin säännös säilytysyhteisön velvollisuudesta pitää sijoitusrahaston
varat erillään säilytysyhteisön omaisuudesta
ja sen asiakkaiden varoista;
7) 45 §:n 1 ja 2 momentin säännökset rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskusta, 47 §:n 3
momentin säännöstä sijoitusrahaston sääntöihin sisällytettävästä tiedoista, 49 §:n säännökset rahasto-osuuden lunastamisesta ja
52 §:n 1 momentin säännös rahasto-osuuksien lunastamisen keskeyttämistä koskevasta
ilmoitusvelvollisuudesta;
8) 74 §:n 1 momentin säännökset äänivallasta;
9) 89 §:n 2 momentin säännökset kiellosta
antaa rahasto-osuuksien markkinoinnissa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa ja
92—96 §:n säännökset sijoitusrahastoa koskevan rahastoesitteen, avaintietoesitteen,
puolivuotiskatsauksen ja vuosikertomuksen
julkistamisvelvollisuudesta.
Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä ovat myös 1 momentin
2, 4, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä
koskevat tarkemmat säännökset, määräykset
ja sijoitusrahastodirektiivin perusteella annettujen komission asetusten ja päätösten säännökset.
144 c §
Hallinnollisten seuraamusten määräämisestä, julkistamisesta, täytäntöönpanosta ja
käsittelystä markkinaoikeudessa säädetään
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 luvussa.

Rangaistussäännökset
145 §
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
— — — — — — — — — — — — —
2) 7 §:n 2 momentin vastaisesti käyttää
toiminimessään tai muuten toimintaansa
osoittamaan sanaa rahastoyhtiö tai rahastoosakeyhtiö,
3) 42 §:n 1 momentin vastaisesti käyttää
nimitystä sijoitusrahasto tai
4) 42 §:n 3 momentin vastaisesti käyttää
nimitystä erikoissijoitusrahasto,
on tuomittava, jollei siitä ole muualla
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, sijoitusrahastorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
— — — — — — — — — — — — —
148 §
— — — — — — — — — — — — —
Muuten syyttäjä saa 147 §:n mukaan rangaistavasta rikkomuksesta tehdä syytteen
vain, jos Finanssivalvonta on ilmoittanut sen
syytteeseen pantavaksi.
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2014.
Tämän lain 2 §:n 1 momentin 19 kohta,
2 §:n 2 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 2
momentti, 132 d §, 132 e §:n 1 ja 2 momentti, 132 f §:n 1 ja 3 momentti, 132 g §,
132 i §:n 1 momentti, 132 j §:n 1 momentti ja
132 k §:n 1 momentti tulevat kuitenkin voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2014.
Tämän lain 2 §:n 1 momentin 10 c kohdan,
18 k—18 o, 129 ja 130 §:n, 131 §:n 3 momentin, 132 §:n ja 132 c §:n kumoaminen
tulee kuitenkin voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2014.
Erikoissijoitusrahaston säännöt, jotka on
vahvistettu ennen tämän lain voimaantuloa,
katsotaan ilman eri toimenpiteitä tämän lain
mukaisesti hyväksytyiksi.
Lain 80 b §:n 2 momenttia on noudatettava
18 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jolloin
ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten
toiminnasta ja valvonnasta annetun direktiivin 2003/41/EY, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa
harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset)
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koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin
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2011/61/EU muuttamisesta liiallisen luottoluokituksiin tukeutumisen osalta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2013/14/EU tulee voimaan.
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