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sijoituspalvelulain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoituspalvelulain (747/2012) 16 luvun 5 ja 6 §,
muutetaan 1 luvun 4 §:n 1 momentti, 8 §:n 3 ja 4 kohta, 12 § ja 16 §:n 2 momentti, 6 luvun

2—4 §, 7 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n otsikko ja 2 momentti sekä 16 ja 23 §, 8 luvun 1 ja
2 §, 11 luvun 8 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti, 12 luvun 3 §:n
1 momentti, 15 luvun 2 §, 16 luvun 1 §:n 1—3 momentti sekä 3 ja 4 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 luvun 16 § osaksi laissa 166/2014 sekä 11 luvun 15 §:n 2
momentti ja 24 §:n 2 momentti laissa 166/2014, sekä

lisätään 1 lukuun uusi 12 a §, 7 lukuun uusi 8 a § ja lakiin uusi 16 a luku, seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Lain soveltaminen luottolaitoksiin, rahasto-
yhtiöihin ja vaihtoehtorahastojen hoitajiin

Luottolaitokseen, joka tarjoaa sijoituspal-
veluja siten kuin luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa (610/2014) 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.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Euroopan unionin lainsäädäntö, Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroo-

pan pankkiviranomainen

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

3) luottolaitosdirektiivillä oikeudesta har-
joittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten
ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusval-
vonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttami-
sesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja
2006/49/EY kumoamisesta annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä
2013/36/EU;

4) EU:n vakavaraisuusasetuksella luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
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raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o
648/2012 muuttamisesta annettua Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o
575/2013;
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Luottolaitos ja rahoituslaitos

Tässä laissa luottolaitoksella tarkoitetaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun
7 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta.

Tässä laissa rahoituslaitoksella tarkoite-
taan luottolaitostoiminnasta annetun lain 1
luvun 11 §:ssä tarkoitettua rahoituslaitosta.

12 a §

Johto ja toimiva johto

Tässä laissa johdolla tarkoitetaan sijoitus-
palveluyrityksen hallitusta ja, jos sijoituspal-
veluyrityksellä on hallintoneuvosto, hallinto-
neuvostoa, toimitusjohtajaa sekä kaikkia toi-
mitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toi-
mivia, jotka ovat sijoituspalveluyrityksen
ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti
johtavat sijoituspalveluyrityksen toimintaa.

Tässä laissa toimivalla johdolla tarkoite-
taan sijoituspalveluyrityksen toimitusjohtajaa
sekä kaikkia toimitusjohtajan välittömässä
alaisuudessa toimivia, jotka ovat sijoituspal-
veluyrityksen ylimmissä johtotehtävissä tai
tosiasiallisesti johtavat sijoituspalveluyrityk-
sen toimintaa.

16 §

Konsolidointiryhmä

— — — — — — — — — — — — —
Konsolidointiryhmän emoyrityksenä ole-

vaan sijoituspalveluyritykseen ja siihen rin-
nastettavaan omistusyhteisön tytäryrityksenä
olevaan sijoituspalveluyritykseen sovelletta-
van konsolidoidun valvonnan soveltamis-
alasta säädetään EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen 11—24 artiklassa.

6 luku

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset
toimintaedellytykset ja talouden vakauden

valvonta

2 §

Talouden vakaus ja sen valvonta

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisiin toi-
mintaedellytyksiin ja taloudellisen aseman
valvontaan sovelletaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 9—11 lukua. Poiketen
siitä, mitä mainitun lain 10 luvun 2 §:ssä
säädetään, sijoituspalveluyrityksellä on aina
oltava omia varoja vähintään tämän luvun 1
§:ssä säädetty määrä, jollei jäljempänä toisin
säädetä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta
1 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun sijoi-
tuspalveluyritykseen. Mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 10 luvun 3—8 §:ssä sääde-
tään, ei sovelleta sijoituspalveluyritykseen,
jonka henkilöstön määrä on vähemmän kuin
250 ja taseen loppusumma enintään 43 mil-
joonaa euroa.

Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun
4 §:ssä säädetään luottolaitoksesta. Mitä mai-
nitussa pykälässä säädetään luottolaitoksesta,
ei kuitenkaan sovelleta sijoituspalveluyrityk-
seen, jonka emoyritys on ETA-valtiossa toi-
miluvan saanut luottolaitos taikka tällaisessa
valtiossa oleva omistusyhteisö, joka on sa-
malla ETA-valtiossa toimiluvan saaneen
luottolaitoksen emoyritys ja jos luottolaitosta
valvotaan sen konsolidoidun taloudellisen
aseman perusteella.

Mitä EU:n vakavaraisuusasetuksen neljän-
nessä osassa säädetään suurista asiakasris-
keistä, ei sovelleta sijoituspalveluyritykseen,
joka harjoittaa ainoastaan tämän lain 1 luvun
11 §:n 1, 2, 4, 5, 7 tai 9 kohdassa tarkoitettua
toimintaa.

3 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan tarkempia määräyksiä:

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain
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10 luvun 4 §:n 7 momentissa tarkoitettuun
päätökseen liitettävistä tiedoista ja päätöksen
julkistamisesta;

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 luvun 5 §:ssä tarkoitetuista muuttuvan li-
säpääomavaatimuksen määräämisen perus-
teista;

3) asiakasriskeistä, jotka saadaan EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 493 artiklan 3 kohdan
nojalla jättää huomioon ottamatta.

4 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta antaa luottolaitosdirektii-
vin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen täytän-
töönpanemiseksi tarvittavat tarkemmat mää-
räykset 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalvelu-
yrityksen taloudellisista toimintaedellytyk-
sistä.

7 luku

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan
järjestäminen

2 §

Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus

Sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeus-
henkilön tai luonnollisen henkilön välillä
oleva merkittävä sidos ei saa estää sijoitus-
palveluyrityksen tehokasta valvontaa. Teho-
kasta valvontaa eivät myöskään saa estää täl-
laisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luon-
nolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön so-
vellettavat kolmannen maan säännökset ja
hallinnolliset määräykset.

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan tässä
laissa EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artik-
lan 1 kohdan 38 alakohdassa tarkoitettua lä-
heistä sidonnaisuutta.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Sijoituspalveluyrityksen hallinto ja ohjaus

— — — — — — — — — — — — —
Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan, mitä

luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 ja 8 lu-

vussa säädetään. Mainitun lain 8 luvun sään-
nöksiä ei kuitenkaan sovelleta EU:n vakava-
raisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 ala-
kohdan c alakohdassa tarkoitettuun sijoitus-
palveluyritykseen.

8 a §

Rikkomuksista ilmoittaminen

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava menet-
telytavat, joita noudattamalla sijoituspalvelu-
yrityksen palveluksessa olevat voivat ilmoit-
taa sijoituspalveluyrityksen sisällä riippumat-
toman kanavan kautta epäilyn finanssimark-
kinoita koskevien säännösten ja määräysten
rikkomisesta. Ilmoituksen tekijän ja ilmoituk-
sen kohteena olevan henkilön henkilötiedot
on salassa pidettäviä, jollei laissa toisin sää-
detä.

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä
1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta koske-
vat tarpeelliset tiedot. Tiedot on poistettava
viiden vuoden kuluttua ilmoituksen tekemi-
sestä, jollei tietojen edelleen säilyttäminen
ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oi-
keudenkäynnin, viranomaistutkinnan taikka
ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena
olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi.
Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus
on tutkittava viimeistään kolmen vuoden ku-
luttua edellisestä tarkistamisesta. Tarkistami-
sesta on tehtävä merkintä.

Ilmoituksen kohteena olevalla rekiste-
röidyllä henkilöllä ei ole tarkastusoikeutta
1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin.
Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyyn-
nöstä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettu-
jen, rekisteröityä koskevien tietojen lainmu-
kaisuuden.

Sijoituspalveluyrityksen tulee toteuttaa
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet ilmoi-
tusten tekijöiden suojelemiseksi.

16 §

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
nen ja toimivaan johtoon kuuluvan tulee joh-
taa sijoituspalveluyritystä ammattitaitoisesti

3623/2014



sekä terveiden ja huolellisten liiketapaperi-
aatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenen ja
toimivaan johtoon kuuluvan tulee olla luotet-
tava ja hyvämaineinen henkilö, joka ei ole
konkurssissa taikka liiketoimintakiellossa, ja
jonka toimikelpoisuutta ei ole muutenkaan
rajoitettu.

Luotettavana ja hyvämaineisena ei pidetä
sitä, joka on:

1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana
tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton
1 momentissa tarkoitettuun tehtävään; tai

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

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
määräaika on laskettava tuomion lainvoimai-
seksi tulosta tehtävän vastaanottohetkeen. Jos
tuomio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi
kuitenkin jatkaa sijoituspalveluyrityksen joh-
toon kuuluvan päätösvallan käyttämistä, jos
sitä on hänen aikaisempi toimintansa, tuo-
mioon johtaneet olosuhteet ja muut asiaan
vaikuttavat seikat kokonaisuutena arvioiden
pidettävä ilmeisen perusteltuna.

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
nellä ja toimivaan johtoon kuuluvalla tulee
olla sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnasta,
siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä sekä
johtamisesta sellainen osaaminen ja kokemus
kuin henkilön tehtävään sekä yrityksen toi-
minnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoi-
suuteen nähden on tarpeen.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
viipymättä Finanssivalvonnalle 1 momentissa
tarkoitettua johtoa koskevista muutoksista.

Mitä tässä pykälässä säädetään sijoituspal-
veluyrityksestä, sovelletaan myös omistusyh-
teisöön.

23 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden
markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirek-
tiivin säännöksissä edellytetyt tarkemmat
määräykset:

1) 4 §:ssä säädetyistä ulkoistamista koske-

vassa sopimussuhteessa tapahtuvia merkittä-
viä muutoksia koskevan ilmoituksen sisäl-
löstä;

2) 5 §:ssä tarkoitetuista ulkoistamisen edel-
lytyksistä;

3) 8 §:n 1 momentissa säädetystä toimin-
nan järjestämisestä;

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

5) 11 §:ssä tarkoitetuista henkilökohtaisista
liiketoimista.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen
ilmoitusten tekemisestä ja niiden käsittelystä
sijoituspalveluyrityksessä, 11 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta selvityksestä ja sen toimit-
tamisesta Finanssivalvonnalle, 18 §:ssä tar-
koitetun sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja te-
kotavasta, 19 §:ssä tarkoitetun sijoituspalve-
luyrityksen sisäpiirirekisterin sisällöstä ja tie-
tojen merkintätavasta sekä 19 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetusta selvityksestä ja sen
toimittamisesta Finanssivalvonnalle.

8 luku

Tilinpäätös ja tilintarkastus

1 §

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Sijoituspalveluyrityksen tilinpäätökseen ja
toimintakertomukseen sekä niitä koskevien
ohjeiden, lausuntojen ja poikkeuslupien anta-
miseen sovelletaan luottolaitostoiminnasta
annetun lain 12 luvun 1—11 §:ää.

2 §

Tilintarkastus sekä erityinen tarkastus ja
tarkastaja

Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan sen
lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 luvun
13—15 §:ssä säädetään luottolaitoksen tilin-
tarkastuksesta ja tilintarkastajista sekä erityi-
sen tarkastuksen ja tarkastajan määräämi-
sestä.
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11 luku

Sijoittajien korvausrahasto

8 §

Korvauksen maksaminen muusta rahastosta

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 14 lu-
vun 8 §:ssä tarkoitetut, sijoittajan tilillä olevat
tai sille vielä kirjautumattomat maksujenväli-
tyksessä olevat varat korvataan talletussuoja-
rahastosta noudattaen luottolaitostoiminnasta
annetun lain säännöksiä.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Korvausrahaston varojen sijoittaminen ja
maksuvalmius

— — — — — — — — — — — — —
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 tai vaihtoehtorahastojen hoitajan
osakkeisiin tai osuuksiin eikä muihin korva-
usrahastoon kuuluvan sijoituspalveluyrityk-
sen tai luottolaitoksen tai niiden kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka luottolaitostoiminnasta annetun
lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetun vakuusra-
haston taikka rahastoyhtiön tai vaihtoehtora-
hastojen hoitajan liikkeeseen laskemiin arvo-
papereihin.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

— — — — — — — — — — — — —
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätök-

seen saa hakea muutosta valittamalla Helsin-
gin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

12 luku

Salassapito ja asiakkaan tunteminen

3 §

Asiakkaan tunteminen

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

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset

2 §

Seuraamusmaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä
tarkoitettuja säännöksiä ja päätöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään
seuraamusmaksu, ovat:

1) tämän lain 2 luvun 4 §:n säännös ″pank-
kiiri″ tai ″pankkiiriliike″-sanan käytöstä toi-
minimessä tai muutoin toiminnassa;

2) tämän lain 7 luvun 3 §:n säännös sijoi-
tuspalveluyrityksen omiin varoihin kuuluvien
rahoitusvälineiden hankinnan rahoittamisesta
ja pantiksi ottamisesta sekä Finanssivalvon-
nan Finanssivalvonnasta annetun lain 30 §:n
nojalla antama päätös varojen jakamisen ra-
joittamisesta;

3) tämän lain 7 luvun 10 §:n säännökset
eturistiriitatilanteiden hallinnasta ja 11 §:n
säännökset henkilökohtaisista liiketoimista;

4) tämän lain 9 luvun 1 §:n säännökset
asiakasvarojen säilyttämisestä, 2 §:n sään-
nökset asiakkaan rahoitusvälineiden säilyttä-
misestä ulkopuolisen säilyttäjän hallussa,
3 §:n säännökset asiakkaan rahavarojen si-
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joittamisesta ja 4 §:n säännökset asiakkaan
rahoitusvälineiden panttaamisesta ja luovutta-
misesta;

5) tämän lain 10 luvun 2 §:n 4 momentin
säännökset kiellosta antaa sijoituspalvelun ja
oheispalvelun markkinoinnissa totuudenvas-
taista tai harhaanjohtavaa tietoa, 6 §:n 2 mo-
mentin säännökset toimeksiantojen toteutta-
mista koskevien toimintaperiaatteiden laati-
misesta, 9 §:n säännökset liiketoimista ja pal-
veluista säilytettävistä tiedoista ja 10 §:n
säännökset puhelujen tallentamisesta;

6) luottolaitostoiminnasta annetun lain
12 luvun säännökset tilinpäätöksen, toiminta-
kertomuksen ja konsernitilinpäätöksen laati-
misesta ja julkistamisesta.

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi:

1) tämän lain 2 luvun 1 ja 2 §:n säännös
sijoituspalvelun tarjoamisen luvanvaraisuu-
desta sekä Finanssivalvonnasta annetun lain
26 ja 27 §:n nojalla tehty päätös toimiluvan
peruuttamisesta tai sen rajoittamisesta;

2) tämän lain 7 luvun 12 §:n ja 14 §
säännökset osakkeiden hankintaa ja luovu-
tusta koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ja
Finanssivalvonnasta annetun lain 32 a §:n
nojalla tehty päätös omistusosuuden hankin-
nan kieltämisestä ja 32 c §:n nojalla tehty
päätös osakkeisiin perustuvien oikeuksien ra-
joittamisesta;

3) tämän lain 7 luvun 8 §:n 1 momentin
säännös ja luottolaitostoiminnasta annetun
lain 7 luvun 1—5 §:n ja 6 §:n 1 momentin
säännökset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä,
8 luvun 3—14 §:n säännökset palkitsemisesta
ja 9 luvun 2—21 §:n säännökset riskien hal-
linnasta;

4) luottolaitostoiminnasta annetun lain
11 luvun 8 §:n ja osakeyhtiölain säännökset
varojen jakamista koskevista rajoituksista;

5) tämän lain 12 luvun 3 §:n säännös asi-
akkaan tuntemisesta;

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tunte-
mistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 24 §:n
säännökset ilmoitusvelvollisuudesta.

Seuraamusmaksua ei voida määrätä 2 mo-
mentin 3 kohdassa mainittujen luottolaitos-

toiminnasta annetun lain säännösten nojalla,
lukuun ottamatta 7 luvun 4 §:n säännöstä,
tämän lain 6 luvun 1 §:n 4 ja 5 momentissa
tarkoitetulle sijoituspalveluyritykselle.

Seuraamusmaksua ei voida määrätä 2 mo-
mentin 4 ja 6 kohdan nojalla muille, kuin
sijoituspalveluyritykselle ja sen kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvalle yri-
tykselle sekä sellaiselle kyseisen oikeushen-
kilön johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka
velvollisuuksien vastainen edellä tässä pykä-
lässä säädetty teko tai laiminlyönti on.

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat
1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi seuraavien
EU:n vakavaraisuusasetuksen säännösten rik-
kominen:

1) 99 artiklan 1 kohdan säännös omia va-
roja koskevien vaatimusten ilmoittamisesta;

2) 101 artiklan säännös kansallisia kiinteis-
tömarkkinoita koskevien tietojen ilmoittami-
sesta;

3) 394 artiklan 1 kohdan säännös suuria
asiakasriskejä koskevien tietojen ilmoittami-
sesta;

4) 395 artiklan 1 kohdan ja 3—8 kohdan
säännökset suuria asiakasriskejä koskevista
rajoituksista;

5) 405 artiklan säännös arvopaperistettuun
omaisuuserään liittyvän luottoriskin siirtämi-
sestä;

6) 412 artiklan säännös maksuvalmiutta
koskevasta vaatimuksesta;

7) 415 artiklan 1 ja 2 kohdan säännökset
maksuvalmiutta koskevien tietojen ilmoitta-
misesta;

8) 430 artiklan 1 kohdan säännös vähim-
mäisomavaraisuusastetta koskevien tietojen
ilmoittamisesta;

9) 431 artiklan 1—3 kohdan ja 451 artik-
lan 1 kohdan säännökset julkistamisvaati-
muksista.

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat
tämän pykälän 1, 2 ja 5 momentissa säädetyn
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset,
määräykset ja luottolaitosdirektiivin sekä
EU:n vakavaraisuusasetuksen perusteella an-
nettujen komission asetusten ja päätösten
säännökset.

Seuraamusmaksu voidaan määrätä oikeus-
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henkilölle määrättävän seuraamusmaksun li-
säksi tai sen sijasta sellaiselle oikeushenkilön
johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka velvolli-
suuksien vastainen edellä tässä pykälässä sää-
detty teko tai laiminlyönti on. Kyseiselle hen-
kilölle määrättävän seuraamusmaksun edelly-
tyksenä on, että henkilö on merkittävällä ta-
valla myötävaikuttanut tekoon tai laiminlyön-
tiin.

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, EU:n vakavaraisuusase-
tuksen, EU:n vakavaraisuusasetuksen tai
luottolaitosdirektiivin perusteella annettujen
komission asetusten ja päätösten taikka kor-
vausrahaston sääntöjen vastaisella menette-
lyllä.

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, EU:n vakavaraisuus-
asetusta tai EU:n vakavaraisuusasetuksen tai
luottolaitosdirektiivin perusteella annettuja
komission asetuksia ja päätöksiä. Vahinko
katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta,
jollei menettelystä vastuussa oleva osoita me-
netelleensä 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 säännöksiä.

Sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistaja
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka
hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai sen
nojalla annettujen säännösten, EU:n vakava-
raisuusasetuksen tai EU:n vakavaraisuusase-
tuksen tai luottolaitosdirektiivin perusteella
annettujen komission asetusten ja päätösten
rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuu-
desta aiheuttanut sijoituspalveluyritykselle,
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle.
Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei
koske vahinkoja siltä osin kuin ne on aiheu-
tettu rikkomalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 mo-
mentin, 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 säännök-
siä.
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 7 luvun 8 a §:n 1 momentissa
ja 12 luvun 1, 2 ja 4 §:ssä säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan ri-
koslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta.

4 §

Sijoituspalveluyrityksen varojen jakamista
koskevien säännösten rikkominen

Joka tahallaan
1) jakaa sijoituspalveluyrityksen varoja

luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun
8 §:n, osakeyhtiölain säännösten tai Finanssi-
valvonnan lain nojalla antaman päätöksen
vastaisesti tai

2) rikkoo 7 luvun 3 §:n säännöksiä lainan
tai vakuuden antamisesta taikka omien tai
emoyrityksen osakkeiden, osuuksien, pää-
omalainojen, debentuurien tai niihin rinnas-
tettavien sitoumusten pantiksi ottamisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen varojen
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jakamista koskevien säännösten rikkomisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi
vuodeksi.

16 a luku

Valvontavaltuudet

1 §

Kielto- ja oikaisupäätös

Finanssivalvonta voi kieltää sitä, joka toi-
mii tämän lain vastaisesti, jatkamasta tai uu-
distamasta tämän lain vastaista menettelyä
sekä samalla velvoittaa tämän peruuttamaan,

muuttamaan tai oikaisemaan menettelyn, jos
sitä on pidettävä tarpeellisena finanssimark-
kinoiden valvonnalle säädettyjen tavoitteiden
toteutumiseksi.

2 §

Uhkasakko

Finanssivalvonta voi tehostaa 1 §:ssä tar-
koitetun kiellon tai päätöksen noudattamista
uhkasakolla. Uhkasakosta säädetään uhka-
sakkolaissa (1113/1990).

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elo-
kuuta 2014.

Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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