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holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 34 §:n 1 momentin 13 kohta, sellaisena

kuin se on laissa 122/2011, seuraavasti:

34 §
Jollei laissa toisin säädetä, edunvalvojalla

ei ole oikeutta ilman holhousviranomaisen
lupaa päämiehensä puolesta:
— — — — — — — — — — — — —

13) antaa rahalainaa tai vastiketta anta-
malla hankkia sijoituspalvelulain (747/2012)
1 luvun 10 §:ssä tarkoitettuja rahoitusväli-
neitä taikka osuuksia yhteisöissä lukuun otta-
matta:

a) varojen tallettamista Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneeseen luottolaitokseen;

b) valtion, Ahvenanmaan maakunnan,
kunnan tai kuntayhtymän liikkeeseen laske-
mien joukkovelkakirjojen hankkimista;

c) sellaisten arvopapereiden hankkimista,
joilla käydään kauppaa kaupankäynnistä ra-
hoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 1 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetussa pörssissä, säännel-
lyllä markkinalla tai monenkeskisessä kau-
pankäyntijärjestelmässä;

d) osuuksien hankkimista Suomessa rekis-
teröidyssä sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n

9 kohdassa mainitun sijoitusrahastodirektii-
vin mukaisessa sijoitusrahastossa tai sellai-
sessa sijoitusrahastolain 128 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetussa ulkomaisessa yhteissijoi-
tusyrityksessä, joka mainitun 128 §:n 2 mo-
mentin mukaan saa markkinoida osuuksiaan
Suomessa;

e) osuuksien hankkimista sellaisessa vaih-
toehtorahastojen hoitajista annetussa laissa
(162/2014) tarkoitetussa vaihtoehtorahas-
tossa, jonka pääomasta on sen sääntöjen mu-
kaan aina vähintään kolme neljäsosaa sijoitet-
tuna a, b ja c alakohdassa tarkoitettuihin tal-
letuksiin, joukkovelkakirjoihin ja arvopape-
reihin ja jonka osuuksia voidaan mainitun
lain 13 luvun mukaisesti tarjota ei-ammatti-
maisille asiakkaille;

f) a—e alakohdassa tarkoitettuihin rahoi-
tusvälineisiin rinnastettavien oikeusministe-
riön asetuksella säädettävien rahoitusvälinei-
den hankkimista;

g) sellaisten osakkeiden tai osuuksien
hankkimista, joiden tuottaman oikeuden pää-
asiallisena sisältönä on oikeus kotitaloudessa
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tavallisesti käytettävän hyödykkeen tai palve-
lun saamiseen, jos osuuteen ei liity henkilö-
kohtaista vastuuta yhteisön veloista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maa-
liskuuta 2014.
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