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974/2021

Laki
sijoitusrahastolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoitusrahastolain (213/2019) 22 luvun 1 §:n 5 ja 6 momentti sekä 23 luvun

3 §,
muutetaan 3 luvun 3 §:n 1 momentti,15 luvun 1 § ja 2 §:n otsikko, 22 luvun 3 §, 7 §:n

1 momentti ja 8 §, 23 luvun 1 §:n 1, 4 ja 5 momentti sekä 2 §, 26 luvun 3 §:n 1 momentti
sekä 27 luvun 2 §:n 2 momentin johdantokappale ja 8 kohta sekä 3 momentti ja

lisätään 1 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 380/2021, uusi 7 momentti,
15 luvun 2 §:ään uusi 2 momentti, 21 luvun 5 §:ään uusi 5 momentti, 22 lukuun uusi 2 a,
7 a ja 9 a §, 22 luvun 10 §:ään uusi 2 momentti, 22 lukuun uusi 12 § sekä 23 lukuun uusi
7 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala ja rahastoyhtiöön sovellettava muu lainsäädäntö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimi-

sesta säädetään tämän lain lisäksi yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten raja-
tylittävän markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013, (EU) N:o
346/2013 ja (EU) N:o 1286/2014 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EU) 2019/1156, jäljempänä rahastojen rajat ylittävää markkinointia
koskeva asetus.

3 luku

Toimintaedellytykset ja vähimmäispääoma

3 §

Rahastoyhtiön hallitus

Rahastoyhtiön hallituksen valitsee rahastoyhtiön yhtiökokous. Hallituksessa on oltava
vähintään kolme jäsentä, joista vähintään kolmanneksen on oltava riippumattomia.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
TaVM 23/2021
EV 128/2021
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15 luku

Rahasto-osuuksien markkinointi ja rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuus

1 §

Markkinointiperiaatteet

Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia markkinoitaessa on käytettävä suomen tai ruotsin
kieltä tai Finanssivalvonnan hyväksymää muuta kieltä, jos Finanssivalvonta sitä vaatii.

Sijoittajille suunnattua markkinointiaineistoa koskevista vaatimuksista säädetään tä-
män lain lisäksi rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan asetuksen 4 artiklassa.

Finanssivalvonnalla on rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan asetuksen
7 artiklan nojalla oikeus vaatia ennakkoilmoitusta rahastoyhtiön käyttämästä markkinoin-
tiaineistosta.

2 §

Riskikeskittymien ja varojen nettoarvon vaihtelun ilmoittaminen rahastoesitteessä 
ja markkinointiaineistossa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos sijoitusrahaston varojen nettoarvo todennäköisesti vaihtelee huomattavasti sen si-

joitusten koostumuksen tai niiden hoidossa käytettävien menetelmien johdosta, rahas-
toesitteessä ja tarvittaessa markkinointiaineistossa on oltava maininta tästä erityispiirtees-
tä.

21 luku

Säilytysyhteisön tehtävät

5 §

Säilytystoiminnan ulkoistamisen edellytykset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä sekä 6 ja 7 §:ää sovellettaessa selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja

arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä 98/26/EY tarkoitettujen palvelujen tarjoamista mainitussa direktiivissä tarkoite-
tuissa arvopaperien selvitysjärjestelmissä tai vastaavien palvelujen tarjoamista kolman-
sien maiden arvopaperien selvitysjärjestelmissä ei pidetä säilytystoiminnan ulkoistamise-
na.

22 luku

Rahastoyhtiön toiminta ja sijoitusrahaston markkinointi ulkomailla

2 a §

Ilmoitettujen tietojen muuttuminen

Jos 1 §:n 1 momentin 2–4 kohdassa tarkoitetut tiedot muuttuvat, rahastoyhtiön on il-
moitettava muutoksista kirjallisesti Finanssivalvonnalle sekä rahastoyhtiön isäntävaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

Finanssivalvonnan on saatuaan 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen arvioitava suun-
nitellut muutokset. Jos rahastoyhtiö ei muutoksen johdosta enää noudattaisi tätä lakia, Fi-
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nanssivalvonnan on 15 työpäivän kuluessa kaikkien mainitussa momentissa tarkoitettujen
tietojen vastaanottamisesta kiellettävä muutoksen toteuttaminen. Finanssivalvonnan on il-
moitettava asiasta rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Jos rahastoyhtiö toteuttaa muutoksen Finanssivalvonnan kiellosta huolimatta, Finanssi-
valvonnan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin ja tarvittaessa sovellettava 19 lu-
vun 2 §:ää toimiluvan peruuttamisesta ja toiminnan rajoittamisesta sen varmistamiseksi,
että säännösten vastainen toiminta lopetetaan. Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitet-
tava toteuttamistaan toimenpiteistä rahastonyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viran-
omaiselle.

Jos 1 §:n 2 momentin mukaisesti toimitetut tiedot muuttuvat, Finanssivalvonnan on il-
moitettava siitä rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos rahastoyh-
tiön toimiluvan laajuuteen tai niitä sijoitusrahastotyyppejä mahdollisesti koskeviin rajoi-
tuksiin, joiden hoitoon rahastoyhtiöllä on toimilupa, on tehty muutoksia, Finanssivalvon-
nan on ilmoitettava muutoksista rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaisel-
le ja muutettava vastaavasti 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuun todistukseen sisältyvät tie-
dot.

3 §

Finanssivalvonnan oikeus vaatia luvan edellytysten täyttämistä

Jos rahastoyhtiö ei täytä 2 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, Finanssivalvonta voi asettaa
määräajan asiantilan korjaamiseksi ja, jollei vaatimusta täytetä määräajan kuluessa, sovel-
taa 19 luvun 2 §:ää toimiluvan peruuttamisesta ja toiminnan rajoittamisesta.

7 §

Rahasto-osuuksien markkinointi muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, joka aikoo markkinoida Suomessa
hoitamansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-val-
tiossa, on ilmoitettava siitä Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot
ja asiakirjat:

1) tiedot järjestelyistä, jotka on tehty sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoimi-
seksi sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa, ja maininta siitä, että rahasto-
osuuksia markkinoi sijoitusrahastoa hoitava rahastoyhtiö tai ulkomainen ETA-rahastoyh-
tiö;

2) tiedot, jotka sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltainen viranomai-
nen tarvitsee palkkioiden tai maksujen perimiseen tai niistä ilmoittamiseen;

3) tiedot 7 a §:n 1 momentin mukaisista järjestelyistä;
4) sijoitusrahaston säännöt, rahastoesite, viimeisin toimintakertomus ja sen jälkeinen

puolivuotiskatsaus 9 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisina käännöksinä;
5) avaintietoesite 9 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisena käännöksenä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

7 a §

Sijoittajien käytettävissä olevat järjestelyt sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-
valtiossa

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, joka aikoo markkinoida Suomessa
hoitamansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-val-
tiossa, on toteutettava tarvittavat järjestelyt seuraavien tehtävien hoitamiseksi sijoitusra-
haston vastaanottavassa ETA-valtiossa:
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1) sijoitusrahaston rahasto-osuuksien merkintöjen ja lunastusten käsitteleminen ja
maksujen suorittaminen rahasto-osuudenomistajille 15 luvun nojalla vaadituissa asiakir-
joissa ilmoitettujen edellytysten mukaisesti;

2) tietojen toimittaminen sijoittajille siitä, miten 1 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot
voi tehdä ja miten lunastuksen tuotto maksetaan;

3) sellaisten tietojen käsittelyn ja sijoitusrahastodirektiivin 15 artiklassa tarkoitettujen
menettelyjen ja järjestelyjen käytön helpottaminen, jotka koskevat sijoitusrahastoon si-
joittamisen johdosta sijoittajalle kuuluvien oikeuksien käyttämistä;

4) edellä 15 luvussa tarkoitettujen tietojen ja asiakirjojen asettaminen sijoittajan saata-
ville tämän luvun 9 §:ssä säädetyin edellytyksin tarkastelua ja jäljennösten hankkimista
varten;

5) järjestelyn kautta hoidettavia tehtäviä koskevien tietojen toimittaminen sijoittajalle
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla siten, että sijoittaja voi säilyttää, tallentaa ja toi-
sintaa sen muuttumattomana;

6) toimiminen yhteyspisteenä viestinnässä Finanssivalvonnan ja sijoitusrahaston vas-
taanottavan ETA-valtion toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on varmistettava, että 1 momentissa
tarkoitetut järjestelyt tarjotaan sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion virallisella
kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka sen toimivaltaisten viranomaisten hyväk-
symällä kielellä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tehtävät voi rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahasto-
yhtiön puolesta tai sen kanssa tarjota hoidettavia tehtäviä koskevan sääntelyn ja valvonnan
alainen kolmas osapuoli. Rahastoyhtiöllä ja ulkomaisella ETA-rahastoyhtiöllä on oltava
kolmannen osapuolen nimeämisestä todisteena kirjallinen sopimus, jossa täsmennetään,
mitä mainitussa momentissa tarkoitettuja tehtäviä rahastoyhtiö tai ulkomainen ETA-ra-
hastoyhtiö ei hoida, ja jossa sovitaan kolmannen osapuolen oikeudesta saada rahastoyh-
tiöltä tai ETA-rahastoyhtiöltä tehtävien hoitamisen edellyttämät tiedot ja asiakirjat.

8 §

Rahastoyhtiön velvollisuus pitää asiakirjat ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen 
saatavilla

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on huolehdittava, että 7 §:n 1 momen-
tin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tarvittaessa niiden käännökset ovat sijoitusra-
haston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisten viranomaisten saatavilla rahastoyhtiön
ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön internetsivuilla. Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-ra-
hastoyhtiön on pidettävä kyseiset asiakirjat ja käännökset ajan tasalla. Niiden on ilmoitet-
tava sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisille viranomaisille asiakir-
joihin tehdyistä muutoksista ja ilmoitettava, missä nämä asiakirjat ovat saatavilla sähköi-
sessä muodossa.

Finanssivalvonta antaa komission sulautumisdirektiivin täytäntöönpanemiseksi tarvit-
tavat tarkemmat määräykset sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisten
viranomaisten oikeudesta saada 7 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tä-
män pykälän 1 momentin mukaisesti.

9 a §

Rahasto-osuuksien markkinointia koskevien tietojen muuttuminen

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle
ja sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisille viranomaisille kirjallisesti
7 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin kohdistuvista muutoksista vii-
meistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.
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Finanssivalvonnan on saatuaan 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen arvioitava muu-
tokset. Jos rahastoyhtiö tai ulkomainen ETA-rahastoyhtiö ei muutoksen johdosta enää
noudattaisi tätä lakia, Finanssivalvonnan on 15 työpäivän kuluessa kaikkien mainitussa
momentissa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta kiellettävä muutoksen toteuttami-
nen. Finanssivalvonnan on ilmoitettava asiasta sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-val-
tion toimivaltaisille viranomaisille.

Jos rahastoyhtiö tai ulkomainen ETA-rahastoyhtiö toteuttaa muutoksen Finanssival-
vonnan kiellosta huolimatta, Finanssivalvonnan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpi-
teisiin ja tarvittaessa kiellettävä sijoitusrahaston markkinointi sen varmistamiseksi, että
säännösten vastainen toiminta lopetetaan. Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava
toteuttamistaan toimenpiteistä sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisil-
le viranomaisille.

10 §

Finanssivalvonnan velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä 1 momentissa säädetään Finanssivalvonnan velvollisuudesta ryhtyä toimenpitei-

siin, sovelletaan myös 12 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa yksilöidyn ETA-
valtion toimivaltaisten viranomaisten tekemiin ilmoituksiin, kun rahastoyhtiö tai ulkomai-
nen ETA-rahastoyhtiö on ilmoittanut Suomessa hoitamansa sijoitusrahaston rahasto-
osuuksien markkinoinnin lopettamisesta kyseisessä ETA-valtiossa.

12 §

Markkinoinnin lopettaminen sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa

Rahastoyhtiö ja ulkomainen ETA-rahastoyhtiö voi lopettaa Suomessa hoitamansa sijoi-
tusrahaston rahasto-osuuksien markkinoinnin sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-val-
tiossa, jonka osalta se on tehnyt 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen, jos:

1) kaikista tällaisista sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa rahasto-osuu-
denomistajien hallussa olevista rahasto-osuuksista tehdään ilman maksuja tai vähennyksiä
yleinen lunastustarjous, joka on julkisesti saatavilla vähintään 30 työpäivän ajan ja joka
osoitetaan suoraan tai välittäjien kautta erikseen kaikille niille sijoittajille, joiden henki-
löllisyys on tiedossa;

2) ilmoitus rahastoyhtiön tai ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön aikomuksesta lopettaa si-
joitusrahaston rahasto-osuuksien markkinointi sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-
valtiossa julkaistaan julkisesti saatavilla olevalla välineellä, joka on yleisesti käytössä si-
joitusrahaston markkinoinnissa ja joka on asianmukainen sijoitusrahaston tyypillisen si-
joittajan kannalta; ja

3) välittäjien tai asiamiesten kanssa tehtyjä sopimusjärjestelyjä muutetaan tai ne pääte-
tään siitä päivästä, kun markkinoinnin lopettamisesta ilmoitetaan, jäljempänä 3 momen-
tissa tarkoitetussa ilmoituksessa yksilöityjen sijoitusrahaston rahasto-osuuksien suoran tai
välillisen tarjoamisen tai kohdentamisen estämiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu lunastustarjous ja 2 kohdassa tarkoitettu il-
moitus on tehtävä sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion virallisella kielellä tai yh-
dellä sen virallisista kielistä taikka sen toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielel-
lä. Niissä on selkeästi kuvattava rahasto-osuudenomistajille aiheutuvat seuraukset siitä,
jos he eivät hyväksy rahasto-osuuksiinsa kohdistuvaa lunastustarjousta.

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on toimitettava 1 momentin 1–3 koh-
dassa tarkoitetut tiedot sisältävä ilmoitus Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonnan on tarkastettava 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus ja toimittava se
viimeistään 15 työpäivän kuluttua täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoituk-
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sessa yksilöidyn sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaiselle viranomai-
selle sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Finanssivalvonnan on viipymättä
ilmoitettava rahastoyhtiölle tai ulkomaiselle ETA-rahastoyhtiöille ilmoituksen toimitta-
misesta.

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on lopetettava hoitamansa sijoitusra-
haston rahasto-osuuksien kaikenlainen suora tai välillinen tarjoaminen tai kohdentaminen
sijoittajille sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa siitä päivästä, jolloin markki-
noinnin lopettamisesta tässä ETA-valtiossa ilmoitetaan.

Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on toimitettava 9 §:ssä tarkoitetut tie-
dot ja asiakirjat kyseisessä ETA-valtiossa oleville sijoittajille, joiden hallussa on sijoitus-
rahaston rahasto-osuuksia, sekä Finanssivalvonnalle. Tiedot ja asiakirjat voidaan toimit-
taa myös sähköisesti tai muita etäviestintäkeinoja käyttämällä, jos tiedot ja asiakirjat sekä
viestintäkeinot ovat sijoittajien saatavilla kyseisen ETA-valtion virallisella kielellä tai yh-
dellä sen virallisista kielistä taikka kyseisen ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen hy-
väksymällä muulla kielellä.

Finanssivalvonnan on toimitettava 3 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa yksilöi-
dyn ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot kaikista muutoksista 7 §:n 1 mo-
mentin 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin.

23 luku

Yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointi Suomessa

1 §

Notifikaatioilmoitus

Yhteissijoitusyritys saa markkinoida osuuksiaan Suomessa, jos sen kotivaltion toimi-
valtainen viranomainen on ilmoittanut markkinoinnin aloittamisesta Finanssivalvonnalle.
Ilmoituksessa on oltava:

1) tiedot järjestelyistä, jotka on tehty yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimi-
seksi Suomessa, ja maininta siitä, että yhteissijoitusyrityksen osuuksia markkinoi yhteis-
sijoitusyritystä hoitava rahastoyhtiö;

2) tiedot, jotka Finanssivalvonta tarvitsee palkkioiden ja maksujen perimiseen tai niistä
ilmoittamiseen;

3) tiedot 2 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi toteutetuista järjes-
telyistä;

4) yhteissijoitusyrityksen säännöt tai perustamisasiakirjat, rahastoesite, viimeisin toi-
mintakertomus ja sen jälkeen julkistettu puolivuotiskatsaus 6 §:n 2 momentin mukaisina
käännöksinä;

5) avaintietoesite 6 §:n 2 momentin mukaisena käännöksenä;
6) yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että

yhteissijoitusyritys täyttää sijoitusrahastodirektiivissä säädetyt vaatimukset.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Yhteissijoitusyrityksen on huolehdittava siitä, että 1 momentin 4 ja 5 kohdassa tarkoi-
tetut asiakirjat ja tarvittaessa niiden käännökset ovat Finanssivalvonnan saatavilla sähköi-
sesti. Yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle asiakirjoihin tehdyistä
muutoksista ja ilmoitettava, missä ne ovat saatavilla sähköisesti.

Yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kirjallisesti 1 momentin
1–3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin kohdistuvista muutoksista viimeistään kuukautta
ennen niiden voimaantuloa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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2 §

Sijoittajien käytettävissä olevat järjestelyt Suomessa

Yhteissijoitusyrityksen on toteutettava osuuksien markkinoimiseksi Suomessa järjeste-
lyt seuraavien tehtävien hoitamista varten:

1) yhteissijoitusyrityksen osuuksien merkintöjen, takaisinostojen ja lunastusten käsit-
teleminen sekä maksujen suorittaminen osuudenomistajille sijoitusrahastodirektiivin IX
luvun nojalla vaadituissa asiakirjoissa ilmoitettujen edellytysten mukaisesti;

2) tietojen toimittaminen sijoittajille siitä, miten 1 kohdassa tarkoitetut toimeksiannot
voi tehdä ja miten takaisinostojen ja lunastusten tuotot maksetaan;

3) sellaisten tietojen käsittelyn ja sijoitusrahastodirektiivin 15 artiklassa tarkoitettujen
menettelyjen ja järjestelyjen käytön helpottaminen, jotka koskevat yhteissijoitusyrityk-
seen sijoittamisen johdosta sijoittajalle kuuluvien oikeuksien käyttämistä;

4) sijoitusrahastodirektiivin IX luvun nojalla vaadittujen tietojen ja asiakirjojen asetta-
minen sijoittajien saataville 6 §:ssä säädetyin edellytyksin tarkastelua ja jäljennösten
hankkimista varten;

5) järjestelyn kautta hoidettavia tehtäviä koskevien tietojen toimittaminen sijoittajille
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla siten, että sijoittaja voi säilyttää, tallentaa ja toi-
sintaa sen muuttumattomana;

6) toimiminen yhteyspisteenä viestinnässä Finanssivalvonnan ja toimivaltaisten viran-
omaisten kanssa.

Yhteissijoitusyrityksen on varmistettava, että 1 momentissa tarkoitetut järjestelyt tarjo-
taan suomen tai ruotsin kielellä taikka Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tehtävät voi yhteissijoitusyrityksen puolesta tai sen
kanssa tarjota hoidettavia tehtäviä koskevan sääntelyn ja valvonnan alainen kolmas osa-
puoli. Yhteissijoitusyrityksellä on oltava kolmannen osapuolen nimeämisestä todisteena
kirjallinen sopimus, jossa täsmennetään, mitä mainitussa momentissa tarkoitettuja tehtä-
viä yhteissijoitusyritys ei hoida, ja jossa sovitaan kolmannen osapuolen oikeudesta saada
yhteissijoitusyritykseltä tehtävien hoitamisen edellyttämät tiedot ja asiakirjat.

7 §

Yhteissijoitusyrityksen markkinoinnin lopettaminen Suomessa

Yhteissijoitusyritys, joka on tehnyt 1 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen markkinoinnista
Suomessa, voi lopettaa osuuksiensa markkinoinnin Suomessa, jos:

1) kaikista tällaisista Suomessa osuudenomistajien hallussa olevista yhteissijoitusyri-
tyksen osuuksista tehdään ilman maksuja tai vähennyksiä yleinen takaisinosto- tai lunas-
tustarjous, joka on julkisesti saatavilla vähintään 30 työpäivää ja joka osoitetaan suoraan
tai välittäjien kautta erikseen kaikille niille Suomessa oleville yhteissijoitusyrityksen
osuudenomistajille, joiden henkilöllisyys on tiedossa;

2) ilmoitus yhteissijoitusyrityksen aikomuksesta lopettaa osuuksiensa markkinointi
Suomessa julkaistaan julkisesti saatavilla olevalla välineellä, joka on yleisesti käytössä
yhteissijoitusyrityksen markkinoinnissa ja joka on asianmukainen yhteissijoitusyrityksen
tyypillisen sijoittajan kannalta; ja

3) välittäjien tai asiamiesten kanssa tehtyjä sopimusjärjestelyjä muutetaan tai ne pääte-
tään siitä päivästä, kun yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnin lopettamisesta il-
moitetaan, näiden osuuksien suoran tai välillisen tarjoamisen tai kohdentamisen estämi-
seksi Suomessa.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu takaisinosto- tai lunastustarjous ja 2 kohdassa
tarkoitettu ilmoitus on tehtävä suomen tai ruotsin kielellä taikka Finanssivalvonnan hy-
väksymällä muulla kielellä. Niissä on selkeästi kuvattava yhteissijoitusyrityksen osuuden-
7
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omistajille aiheutuvat seuraukset siitä, jos he eivät hyväksy osuuksiinsa kohdistuvaa takai-
sinosto- tai lunastustarjousta.

Yhteissijoitusyrityksen on lopetettava osuuksiensa kaikenlainen suora tai välillinen tar-
joaminen tai kohdentaminen sijoittajille Suomessa siitä päivästä, jolloin markkinoinnin
lopettamisesta ilmoitetaan.

Yhteissijoitusyrityksen on toimitettava 6 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ja tiedot sekä niihin
tehdyt muutokset niille sijoittajille Suomessa, joilla edelleen on hallussaan yhteissijoi-
tusyrityksen osuuksia. Yhteissijoitusyritys voi toimittaa nämä asiakirjat ja tiedot sekä nii-
hin tehdyt muutokset sähköisesti tai muita etäviestintäkeinoja käyttäen, jos tiedot ja asia-
kirjat sekä viestintäkeinot ovat sijoittajien saatavilla suomen tai ruotsin kielellä taikka Fi-
nanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä.

Finanssivalvonta ei saa siitä päivästä, jolloin yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimi-
valtainen viranomainen on ilmoittanut sille tiedot kaikista muutoksista 1 §:n 1 momentin
4 ja 5 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin, vaatia yhteissijoitusyritystä osoittamaan, että
tämä noudattaa rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan asetuksen 5 artiklassa
tarkoitettuja markkinointivaatimuksia koskevia säännöksiä Suomessa.

26 luku

Salassapito- ja vahingonkorvausvelvollisuus sekä asiakkaan tunteminen

3 §

Rahastoyhtiön vahingonkorvausvelvollisuus

Rahastoyhtiö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimat-
tomuudesta aiheuttanut sijoitusrahastolle taikka rahasto-osuudenomistajalle tai muulle
henkilölle tämän lain, rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan asetuksen, sijoi-
tusrahastodirektiivin perusteella annettujen komission asetusten tai sijoitusrahaston sään-
töjen vastaisella menettelyllä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

27 luku

Seuraamukset ja rikkomuksista ilmoittaminen

2 §

Seuraamusmaksu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden

laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat 1 momentissa säädetyn
lisäksi tämän lain:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
8) 7 luvun 5 §:n, 15 luvun 1 §:n 1 momentin, 2 §:n 2 momentin ja 3–12 §:n sekä 26 lu-

vun 7 §:n säännökset markkinointia ja sijoittajille annettavia tietoja koskevista velvolli-
suuksista, jos säännösten laiminlyönti on toistuvaa;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden

laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat tämän pykälän 1 ja
2 momentissa säädetyn lisäksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointi-
ja läpinäkyvyysasetuksen 13 ja 14 artiklan säännökset arvopapereilla toteutettavia rahoi-
tustoimia ja kokonaistuoton vaihtosopimuksia koskevien tietojen ilmoittamisesta sijoitus-
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rahastojen osalta sekä rahastojen rajat ylittävää markkinointia koskevan asetuksen 4 artik-
lan 1–3 kohdan säännökset sijoittajille suunnattua markkinointiaineistoa koskevista vaa-
timuksista sijoitusrahastojen osalta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2021.
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