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Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 §:n 1 momentin

2 ja 18 kohta, 2 §:n 3 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 2 kohta, 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti

laissa 758/2012, 1 §:n 1 momentin 18 kohta ja 6 §:n 1 momentti laissa 255/2013 sekä 2 §:n 3
momentti laissa 903/2011, ja

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 758/2012 ja 255/2013, uusi 19
kohta ja 6 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 758/2012 ja 255/2013, uusi 5 momentti
seuraavasti:

1 §

Maksuvelvollinen

Finanssivalvonnan valvontamaksun on
velvollinen suorittamaan:
— — — — — — — — — — — — —

2) sijoitusrahastolain (48/1999) 2 b lu-
vussa tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-
rahastoyhtiö, jolla ei ole Suomessa sivulii-
kettä ja joka hallinnoi Suomessa sijoitusra-
hastoa sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista
annetun lain (162/2014) 19 luvun 2 §:ssä tar-
koitettu sellainen ETA-vaihtoehtorahastojen
hoitaja, jolla ei ole Suomessa sivuliikettä ja
joka hoitaa Suomessa vaihtoehtorahastoa;
— — — — — — — — — — — — —

18) OTC-johdannaisista, keskusvastapuo-
lista ja kauppatietorekistereistä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen

(EU) N:o 648/2012 (markkinarakennetoi-
mija-asetus) 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu
finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa
tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vasta-
puoli ja 10 kohdassa tarkoitettu eläkejärjes-
telmä, jonka kotivaltio on Suomessa;

19) Finanssivalvonnasta annetun lain
5 §:n 24 kohdassa tarkoitettu toimintayk-
sikkö.

2 §

Valvontamaksu

— — — — — — — — — — — — —
Suhteellinen maksu lasketaan maksuvel-

vollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen
mukaisen taseen loppusumman, hallinnoitu-
jen sijoitusrahastojen tai hoidettujen vaihto-
ehtorahastojen varojen yhteismäärän, liike-
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vaihdon tai jäsenmaksutulon perusteella siten
kuin tässä laissa säädetään. Sijoituspalvelu-
yrityksen liikevaihdoksi katsotaan tuloslas-
kelman mukaisten tuottojen yhteismäärä si-
ten, että arvopaperikaupan ja valuuttatoimin-
nan osalta mukaan luetaan nettotuotot. Jos
nettotuotto on negatiivinen, se merkitään nol-
laksi. Mitä tässä laissa säädetään vaihtoehto-
rahastojen hoitajista ja niiden hoitamien vaih-
toehtorahastojen varojen yhteismäärästä, so-
velletaan vastaavasti kiinteistörahastoihin ja
niiden varojen määrään. Maksulaitoksen,
joka harjoittaa myös maksulaitoslain 9 §:n 2
momentissa tarkoitettua muuta liiketoimin-
taa, liikevaihdoksi katsotaan muiden maksu-
palveluiden kuin sähköisen rahan liikkee-
seenlaskun osuus maksulaitoksen kokonais-
liikevaihdosta. Sähkörahayhteisön, joka tar-
joaa myös muita maksupalveluita tai harjoit-
taa maksulaitoslain 9 §:n 2 momentissa tar-
koitettua muuta liiketoimintaa, taseen
loppusummaksi katsotaan liikkeessä olevan
sähköisen rahan osuus koko sähkörahayhtei-
sön taseen loppusummasta. Osuuden määrit-
tämiseen sovelletaan, mitä maksulaitoslain
30 a §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Yritysjärjestelyn vaikutus suhteellisen
maksun määräytymiseen

Jos maksuvelvolliseen on viimeksi päätty-
neen tilikauden jälkeen sulautunut toinen yri-
tys, sulautuneen yrityksen taseen loppu-
summa, liikevaihdon määrä, jäsenmaksutulo
tai sen hallinnoimat tai hoitamat varat, sen
mukaan, mikä on maksuvelvollisen valvonta-
maksun määräytymisen peruste, otetaan huo-
mioon määrättäessä maksuvelvollisen suh-
teellista maksua niiltä kalenterikuukausilta,
jotka kokonaan tai osittain sisältyvät sulautu-
misen rekisteröinnin ja kalenterivuoden päät-
tymisen väliseen aikaan.

Jos maksuvelvollinen on viimeksi päätty-
neen tilikauden jälkeen vastaanottanut toisen
yrityksen tai sivuliikkeen vakuutuskannan,
eläkevastuun tai muun liiketoiminnan, liike-
toiminnan luovuttaneen yrityksen tai sivuliik-
keen taseen loppusumma, liikevaihdon määrä
tai hallinnoidut tai hoitamat varat, sen mu-

kaan, mikä on maksuvelvollisen valvonta-
maksun määräytymisen peruste, otetaan huo-
mioon määrättäessä vastaanottaneen maksu-
velvollisen suhteellista maksua niiltä kalente-
rikuukausilta, jotka kokonaan tai osittain si-
sältyvät liiketoiminnan vastaanottamisen ja
kalenterivuoden päättymisen väliseen aikaan.
Jos maksuvelvollinen on vastaanottanut vain
osan toisen yrityksen tai sivuliikkeen liiketoi-
minnasta, liiketoiminnan osan luovuttaneen
yrityksen tai sivuliikkeen taseen loppu-
summa, liikevaihdon määrä tai hallinnoidut
tai hoitamat varat, sen mukaan, mikä on mak-
suvelvollisen valvontamaksun määräytymi-
sen peruste, otetaan maksuvelvollisen suh-
teellista maksua määrättäessä huomioon vain
siinä suhteessa kuin luovutettu liiketoiminnan
osa on liiketoiminnan luovuttaneen yrityksen
tai sivuliikkeen koko liiketoiminnasta. Vas-
taavasti luovutettua liiketoimintaa tai sen
osaa ei oteta huomioon määrättäessä liiketoi-
minnan tai sen osan luovuttaneen yrityksen
tai sivuliikkeen suhteellista maksua tässä mo-
mentissa tarkoitetulta ajalta.

Jos viimeksi päättyneen kalenterivuoden
jälkeen sijoitusrahastolaissa tarkoitetun ra-
hastoyhtiön hallinnoimaan sijoitusrahastoon
on sulautunut toisen rahastoyhtiön hallin-
noima sijoitusrahasto siten kuin sijoitusrahas-
tolain 16 luvussa säädetään, sulautuneen si-
joitusrahaston varojen määrä otetaan huo-
mioon määrättäessä ensiksi mainitun rahasto-
yhtiön suhteellista maksua niiltä kalenteri-
kuukausilta, jotka kokonaan tai osittain sisäl-
tyvät aikaan, joka alkaa sijoitusrahastolain
110 §:n 2 momentin mukaisesta sulautumisen
täytäntöönpanoa koskevasta ilmoituksesta ja
päättyy kalenterivuoden päättyessä. Vastaa-
vasti sulautuneen sijoitusrahaston varojen
määrää ei oteta huomioon määrättäessä tässä
momentissa tarkoitetulta ajalta sen rahastoyh-
tiön suhteellista maksua, jonka hallinnoima
sijoitusrahasto on sulautunut. Mitä tässä mo-
mentissa säädetään rahastoyhtiöstä ja sijoi-
tusrahastosta, sovelletaan myös erikoissijoi-
tusrahastoon ja sitä hoitavaan rahastoyhtiöön
tai vaihtoehtorahastojen hoitajaan.

Jos rahastoyhtiölle on viimeksi päättyneen
kalenterivuoden jälkeen luovutettu toisen ra-
hastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston
hallinto (luovutettu sijoitusrahasto) sijoitus-
rahastolain 15 luvussa säädetyllä tavalla, luo-
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vutetun sijoitusrahaston varojen määrä ote-
taan huomioon määrättäessä ensiksi mainitun
rahastoyhtiön suhteellista maksua niiltä ka-
lenterikuukausilta, jotka kokonaan tai osittain
sisältyvät hallinnon luovuttamisen täytän-
töönpanoajankohdan ja kalenterivuoden päät-
tymisen väliseen aikaan. Vastaavasti luovute-
tun sijoitusrahaston varojen määrää ei oteta
huomioon määrättäessä tässä momentissa tar-
koitetulta ajalta sen rahastoyhtiön suhteellista
maksua, jonka sijoitusrahasto on luovutettu.
Mitä tässä momentissa säädetään rahastoyh-
tiöstä ja sijoitusrahastosta, sovelletaan myös
erikoissijoitusrahastoon ja sitä hoitavaan ra-
hastoyhtiöön tai vaihtoehtorahastojen hoita-
jaan.

Jos yritys on viimeksi päättyneen tilikau-
den jälkeen jakautunut kahdeksi tai useam-
maksi yritykseksi siten, että vähintään yksi
vastaanottavista yrityksistä on maksuvelvolli-
nen, se suhteellinen osuus jakautuneen yri-
tyksen taseen loppusummasta, liikevaihdon
määrästä tai hallinnoiduista tai hoidetuista
varoista, joka vastaa jakautuneelta yritykseltä
saadun nettovarallisuuden suhdetta jakautu-
neen yrityksen nettovarallisuuteen ennen ja-
kautumista sen mukaan, mikä on maksuvel-
vollisen valvontamaksun määräytymisen pe-
ruste, otetaan huomioon määrättäessä kunkin

vastaanottavan maksuvelvollisen yrityksen
suhteellista maksua niiltä kuukausilta, jotka
kokonaan tai osittain sisältyvät jakautumisen
rekisteröinnin ja kalenterivuoden päättymisen
väliseen aikaan. Jos jakautunut yritys on
maksuvelvollinen eikä purkaudu jakautumi-
sen yhteydessä, sitä suhteellista osuutta ja-
kautuneen yrityksen taseen loppusummasta,
liikevaihdon määrästä tai hallinnoiduista tai
hoidetuista varoista, joka vastaa jakautumi-
sessa luovutetun nettovarallisuuden suhdetta
yrityksen nettovarallisuuteen ennen jakautu-
mista sen mukaan, mikä on maksuvelvollisen
valvontamaksun määräytymisen peruste, ei
oteta huomioon määrättäessä jakautuneen
yrityksen suhteellista maksua niiltä kalenteri-
kuukausilta, jotka kokonaan tai osittain sisäl-
tyvät jakautumisen rekisteröinnin ja kalente-
rivuoden päättymisen väliseen aikaan.

Mitä tässä pykälässä säädetään yrityksestä,
koskee myös muuta oikeushenkilöä.

4 §

Suhteellinen valvontamaksu

Suhteellisen valvontamaksun maksupe-
ruste ja maksun määrä prosentteina maksupe-
rusteesta sekä maksun suorittamiseen velvol-
liset määräytyvät seuraavasti:

Maksuvelvollinen Maksuperuste Maksun määrä
prosentteina
maksuperusteesta

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettu talletuspankki

taseen loppusumma 0,00284

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu luottoyhteisö

taseen loppusumma 0,00284

maksulaitoslaissa tarkoitettu muu maksu-
laitos kuin sähkörahayhteisö

liikevaihto 0,25

maksulaitoslaissa tarkoitettu sähkörahayh-
teisö

taseen loppusumma 0,00284

vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu
vahinkovakuutusyhtiö

taseen loppusumma x 4 0,00284

vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkiva-
kuutusyhtiö

taseen loppusumma 0,00284

työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutus-
yhtiö

taseen loppusumma 0,00284

vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987)
tarkoitettu vakuutusyhdistys

taseen loppusumma x 4 0,00284
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eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö taseen loppusumma 0,00284
vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa taseen loppusumma 0,00284
vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairaus-
kassa

taseen loppusumma x 4 0,00284

vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu
vakuutuskassa kuin eläkekassa tai
sairauskassa

taseen loppusumma 0,00284

maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)
tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos

taseen loppusumma 0,00284

merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoi-
tettu Merimieseläkekassa

taseen loppusumma x 0,4 0,00284

työttömyysetuuksien rahoituksesta
annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu
työttömyysvakuutusrahasto sekä Koulutus-
rahasto

taseen loppusumma 0,00284

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto,
Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutus-
keskus, Ympäristövakuutuskeskus ja
työttömyyskassalaissa (603/1984)
tarkoitettu työttömyyskassojen tukikassa

taseen loppusumma x 4 0,00284

valtion eläkerahastosta annetussa laissa
(1297/2006) tarkoitettu valtion eläkera-
hasto, kunnallisessa eläkelaissa (549/2003)
tarkoitettu Keva-niminen kunnallinen
eläkelaitos ja kirkkolaissa (1054/1993)
tarkoitettu Kirkon keskusrahaston
eläkerahasto

taseen loppusumma x 0,4 0,00284

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike taseen loppusumma 0,00095
kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike taseen loppusumma 0,00284
muun kuin sähkörahayhteisöä vastaavan
ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike,
jonka kotivaltio kuuluu Euroopan
talousalueeseen

liikevaihto 0,11

sellaisen sähkörahayhteisöä vastaavan
ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike,
jonka kotivaltio kuuluu Euroopan
talousalueeseen

taseen loppusumma 0,00095

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyh-
tiö

rahastoyhtiön Suomessa
hallinnoimien sijoitusra-
hastojen varojen yhteis-
määrä

0,0022

lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa
omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa

omaisuudenhoidon ja
sijoitusneuvonnan
liikevaihto

0,34

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa
laissa tarkoitetun toimiluvan saanut
vaihtoehtorahastojen hoitaja

vaihtoehtorahastojen
hoitajan Suomessa
hoitamien vaihtoehtorahas-
tojen varojen yhteismäärä

0,0022
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lisämaksu vaihtoehtorahastojen hoitajalle,
joka tarjoaa vaihtoehtorahastojen hoitajista
annetun lain 3 luvun 2 §:n 2 momentissa
tarkoitettua palvelua tai 3 luvun 3 §:ssä
tarkoitettua liitännäispalvelua

näiden palvelutoimintojen
liikevaihto

0,34

yhteisö, joka Suomessa toimiluvan nojalla
sekä hallinnoi sijoitusrahastoa että hoitaa
vaihtoehtorahastoa

Suomessa hallinnoitujen
sijoitusrahastojen ja
hoidettujen vaihtoehtora-
hastojen varojen yhteis-
määrä

0,0022

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä
annetussa laissa tarkoitettu pörssi sekä
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettu muu
selvitysyhteisö kuin arvopaperikeskus

liikevaihto 1,30 %; maksu on
kuitenkin
vähintään 50 000
euroa

sijoituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettu
muu sijoituspalveluyritys kuin lain 6
luvun 1 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu
sijoituspalveluyritys

liikevaihto 0,34

sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3—5
momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyri-
tys

liikevaihto 0,11

työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttö-
myyskassa

jäsenmaksutulo 0,66

ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen
sivuliike

liikevaihto 0,15

kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen
sivuliike

liikevaihto 0,34

sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön
sivuliike, joka ei hallinnoi Suomessa
sijoitusrahastoa

liikevaihto 0,15

sellaisen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön
sivuliike, joka hallinnoi Suomessa
sijoitusrahastoa

ulkomaisen rahastoyhtiön
Suomessa hallinnoimien
sijoitusrahastojen varojen
yhteismäärä

0,0018

ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, jolla ei ole
Suomessa sivuliikettä ja joka hallinnoi
Suomessa sijoitusrahastoa

ulkomaisen rahastoyhtiön
Suomessa hallinnoimien
sijoitusrahastojen varojen
yhteismäärä

0,0018

lisämaksu vaihtoehtorahastojen hoitajalle,
jonka hoitama vaihtoehtorahasto on
sijoittautunut ETA-valtioon tai kolmanteen
maahan

vaihtoehtorahastojen
hoitajan ulkomailla
hoitamien vaihtoehtorahas-
tojen varojen yhteismäärä

0,0011

sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen
hoitajan sivuliike, joka ei hoida Suomessa
vaihtoehtorahastoa

liikevaihto 0,15

sellaisen ETA-vaihtoehtorahastojen
hoitajan sivuliike, joka hoitaa Suomessa
vaihtoehtorahastoa

ETA-vaihtoehtorahastojen
hoitajan Suomessa
hoitamien vaihtoehtorahas-
tojen varojen yhteismäärä

0,0018
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ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei
ole Suomessa sivuliikettä ja joka hoitaa
Suomessa vaihtoehtorahastoa

ETA-vaihtoehtorahastojen
hoitajan Suomessa
hoitamien vaihtoehtorahas-
tojen varojen yhteismäärä

0,0018

kolmanteen maahan sijoittautuneen
vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike

liikevaihto 0,34

kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike vakuutusmaksutulo 0,03

— — — — — — — — — — — — —

5 §

Suhteellista valvontamaksua maksavan
perusmaksu

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun suhteellisen val-

vontamaksun lisäksi maksettavan perusmak-
sun määrä euroina sekä maksun suorittami-
seen velvolliset määräytyvät seuraavasti:

Maksuvelvollinen Perusmaksu euroina
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista
annetussa laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästö-
pankkilaissa (1502/2001) tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö
sekä osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolai-
toksista annetussa laissa (423/2013) tarkoitettu osuuspankki-
osakeyhtiö

6 000

muu luottolaitos 2 000
lisämaksu luottolaitokselle, jonka palkkiotuottojen määrä on
suurempi kuin rahoituskate

9 000

maksulaitos 2 000
vakuutusyhtiö 6 000
vakuutusyhdistys 1 000
eläkesäätiö ja eläkekassa 1 200
muu vakuutuskassa kuin eläkekassa 800
työttömyyskassa 6 000
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa, työttö-
myysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto

6 000

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus,
Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttö-
myyskassojen tukikassa

1 200

valtion eläkerahasto, Keva-niminen kunnallinen eläkelaitos ja
Kirkon keskusrahaston eläkerahasto

15 000

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike 3 000
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike 2 000
rahastoyhtiö 4 000
vaihtoehtorahastojen hoitajan toimiluvan saanut yhteisö 4 000
yhteisö, jolla on vaihtoehtorahastojen hoitajan ja rahastoyhtiön
toimiluvat

6 000

yhteisö, jolla on rahastoyhtiön toimilupa ja joka on rekisteröi-
tymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain
nojalla

4 500
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muu sijoituspalveluyritys kuin sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n
3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys

6 000

sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu
sijoituspalveluyritys

1 000

ulkomaisen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike 2 000
kolmannen maan sijoituspalveluyrityksen sivuliike 3 000
ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu
Euroopan talousalueeseen

1 000

ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliike 2 000
ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliike 2 000
kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtorahastojen
hoitajan sivuliike

3 000

kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliike 3 000

— — — — — — — — — — — — —

6 §

Muun maksuvelvollisen perusmaksu

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvel-

vollisen perusmaksun määrä euroina sekä
maksun suorittamiseen velvolliset määräyty-
vät seuraavasti:

Maksuvelvollinen Perusmaksu euroina
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu arvopaperikeskus

260 000

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletussuo-
jarahasto

12 000

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusra-
hasto

2 000

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö 1 000
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö 200
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto 3 000
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti
rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei
ole rahastoyhtiön toimilupaa

1 000

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 10 luvun 2 §:n 3
momentin mukaisella poikkeusluvalla toimiva

2 000

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö 3 000
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu
säilytysyhteisö

3 000

yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen
hoitajista annetun lain mukainen säilytysyhteisö

5 000

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu
erityinen säilytysyhteisö

2 000

talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010)
tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö

6 000

luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus-
ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa
(699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö

10 000
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pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön omistusyh-
teisö

10 000

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö 1 000
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmek-
lari

1 000 Perusmaksua koro-
tetaan 180 euroa jokaista
vakuutusmeklariyrityksen
tai yksityisen elinkeinon-
harjoittajan palveluksessa
olevaa valvontamaksun
määräämisvuotta
edeltävän vuoden
päättyessä rekisteröityä
vakuutusmeklaria kohden.

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu tilinhoitaja

6 000

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu keskusvastapuoli

150 000

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu selvitysosapuoli

12 000

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3
luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun
9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto

2 000

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin
kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija

15 500 Perusmaksua
korotetaan 16 000 euroa,
jos osakkeelle on
kaupankäynnistä rahoitus-
välineillä annetun lain 5
luvun 2 §:ssä tarkoitetut
likvidit markkinat.

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu
hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä
rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä
markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa

12 500

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin
kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyk-
sessä on tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos
liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa

10 500 Perusmaksua
korotetaan 11 000 euroa,
jos osakkeelle on
kaupankäynnistä rahoitus-
välineillä annetun lain 5
luvun 2 §:ssä tarkoitetut
likvidit markkinat.

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tulla säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin
kohteena olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseen-
laskija

3 000

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi
kuin osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tulla säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa

3 000
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kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupan-
käynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen
liikkeeseenlaskija

4 000

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupan-
käynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun
arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija

1 000

Eläketurvakeskus 10 000
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta 1 000
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 24 kohdassa tarkoitettu
toimintayksikkö

18 000

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995)
tarkoitetun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike

1 000

eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen
ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike

1 000

kolmannen maan luottolaitoksen edustusto 1 000
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutus-
edustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa
sivuliike

300

markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa
tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa
tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 10 kohdassa
tarkoitettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa

10 000

— — — — — — — — — — — — —
Tämän pykälän mukainen markkinaraken-

netoimija-asetuksen 2 artiklan 8—10 koh-
dassa tarkoitetulle määrättävä maksu ei koske
sitä, joka on vaihtoehtorahastojen hoitajista
annetun lain 5 luvun 1 ja 2 §:n perusteella

ilmoittautunut Finanssivalvonnan pitämään
rekisteriin.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maa-
liskuuta 2014.

Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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