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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvon-
nasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Fi-

nanssivalvonnasta annettua lakia, Finanssi-
valvonnan valvontamaksusta annettua lakia, 
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annettua lakia, valtion vakuusrahastosta 
annettua lakia ja kaupankäynnistä rahoitusvä-
lineillä annettua lakia. Esityksen tarkoitukse-
na on panna täytäntöön OTC-johdannaisia, 
keskusvastapuolia ja kauppatietorekistereitä 
koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus.  

Finanssivalvonta valvoisi asetuksessa tar-
koitettuja finanssialalla toimivia vastapuolia, 
finanssialan ulkopuolisia vastapuolia ja elä-
kejärjestelmiä. Finanssivalvonta olisi asetuk-
sessa tarkoitettu yhteistyöstä ja tietojenvaih-
don koordinoinnista vastaava kansallinen vi-
ranomainen. Valtiovarainministeriö olisi 
keskusvastapuoliyhteisöjen toimilupaviran-
omainen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan sää-
dettäväksi asetuksen rikkomisesta määrättä-
vistä hallinnollisista seuraamuksista. 

Asetuksessa säädetään keskusvastapuoliyh-
teisön toimiluvasta ja toiminnan edellytyksis-
tä, minkä vuoksi ulkomaisia selvitysyhteisöjä 
koskeva sääntely ehdotetaan kumottavaksi. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ar-
vopaperimarkkinalakia ja kaupankäynnistä 
rahoitusvälineillä annettua lakia lyhyeksi-
myyntiä koskevan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen johdosta tehtävän laki-
teknisen täsmennyksen vuoksi. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutetta-
vaksi maksulaitoslakia sekä maksupalvelula-
kia eräiden euromääräisten tilisiirtojen ja 
suoraveloituksien vaatimuksia koskevan Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
täytäntöönpanemiseksi. Maksupalvelulakiin 
lisättäisiin uusi rangaistussäännös maksupal-
velurikkomuksesta. Lisäksi maksulaitoslakiin 
lisättäisiin uusi seuraamusmaksusäännös ja 
sen seurauksena myös Finanssivalvonnasta 
annettua lakia muutettaisiin. 

Ehdotuksessa ehdotetaan lisäksi muutetta-
vaksi Finanssivalvonnasta annettua lakia 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kau-
pan järjestelmän toteuttamista yhteisössä 
koskevan direktiivin mukaista kasvihuone-
kaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoi-
tusta, hallinnointia ja muita näkökohtia kos-
kevan komission asetuksen täytäntöönpane-
miseksi. Finanssivalvonta toimisi asetuksessa 
tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena 
markkinoiden väärinkäytön valvonnassa. Fi-
nanssivalvonnalla olisi lisäksi oikeus määrätä 
hallinnollisia seuraamuksia asetuksen mark-
kinoiden väärinkäyttöä koskevia säännöksiä 
rikkovalle. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan välit-
tömästi sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja 
vahvistettu. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Suomalaisista selvitysyhteisöistä säädetään 
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa (749/2012). Arvopape-
rikaupankäynnin ja sitä koskevan Euroopan 
unionin, jäljempänä EU, sääntelyn voimakas 
muutos 2000-luvulla käynnisti myös arvopa-
perikaupan selvitystoiminnan muutoksen. 
Aiemmin kansallisten arvopaperikeskusten 
tekemä arvopaperikaupoista johtuvien vel-
voitteiden määritys ja toteutus jakaantui osin 
uusille toimijoille, mikä lisäsi alan kilpailua. 
Keskusvastapuoliyhteisöt (Central Clearing 
Counterparty) ovat saavuttaneet markkina-
osuutta erityisesti arvopaperikaupoista johtu-
vien velvoitteiden määrityksessä. Suomessa 
markkinamuutosten seurauksena annettiin 
eduskunnalle ulkomaisia selvitysyhteisöjä 
koskeva sääntelyehdotus, joka tuli voimaan 
vuoden 2010 alussa (HE 187/2009 vp). 

Ulkomaisen selvitysyhteisön on arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetun lain 4 luvun nojalla haettava valtio-
varainministeriöltä lupa toiminnan harjoitta-
miseen Suomessa. Valtiovarainministeriö 
kuulee luvan myöntämisen yhteydessä Suo-
men Pankkia ja Finanssivalvontaa (3 ja 5 §). 
Ulkomaisille selvitysyhteisöille asetetut lu-
van myöntämisen edellytykset poikkeavat 
sen mukaan, onko toimija ETA:lta vai 
ETA:een ulkopuolelta. Ulkomaisen selvi-
tysyhteisön, jonka kotipaikka on ETA-alueen 
ulkopuolella, kotivaltion valvontaviranomai-
sen ja Finanssivalvonnan yhteistyölle on an-
nettu erityinen merkitys. Ulkomaisen selvi-
tysyhteisön tulee hakea suomalaisen selvi-
tysyhteisön osapuoleksi arvo-osuusjärjestel-
mästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 5 
luvun 3 §:n nojalla. Suomessa toimii yksi lu-
van saanut ulkomainen selvitysyhteisö, joka 
keskusvastapuolena määrittää NASDAQ 
OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä kaupan-
käyntijärjestelmässä tehtävistä arvopaperi-
kaupoista johtuvia velvoitteita. 

Maksulaitoksista säädetään maksulaitos-
laissa (297/2010) ja niiden tarjoamista palve-
luista maksupalvelulaissa (290/2010). Mak-
sulaitoslaki on annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY maksu-
palveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 
97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja 
2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 
97/5/EY kumoamisesta (maksupalveludirek-
tiivi) ja direktiivin 2009/110/EY sähköisen 
rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoimin-
nan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toi-
minnan vakauden valvonnasta, direktiivien 
2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta 
sekä direktiivin 2000/46/EY kumoamisesta 
(sähkörahadirektiivi) nojalla. Maksupalvelu-
lain 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan tili-
siirrot ja suoraveloitukset ovat laissa tarkoi-
tettua maksupalvelua. 

Maksulaitokset ovat Finanssivalvonnasta 
annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja Finanssi-
valvonnan valvottavia. Maksupalvelulain 83 
§:n nojalla lain soveltamista valvoo Finans-
sivalvonnan lisäksi kuluttaja-asiamies, kun 
maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja. Finans-
sivalvonnan ja kuluttaja-asiamiehen on olta-
va tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä kes-
kenään ja niiden on valvontatehtävää hoita-
essaan toimittava tarvittaessa yhteistyössä 
Viestintäviraston kanssa. Palveluntarjoajan 
on lisäksi annettava 14 §:n mukaan tieto 
mahdollisuudesta ilmoittaa palveluntarjoajan 
menettelystä palveluntarjoajan toimintaa val-
vovalle viranomaiselle ja mahdollisuudesta 
saattaa puitesopimukseen perustuva riita ku-
luttajariitalautakunnan tai muun vastaavan 
elimen käsiteltäväksi. Esimerkiksi Vakuutus- 
ja rahoitusneuvonta FINE selvittää  vakuu-
tus-, pankki- ja arvopaperiasiakkaiden vali-
tusasioita, jos asia ei ole kuluttajariitalauta-
kunnan käsiteltävänä. 

Finanssivalvonta voi määrätä Finanssival-
vonnasta annetun lain 39 §:n nojalla valvot-
tavalle maksulaitokselle julkisen varoituksen. 
Jos henkilö tarjoaa maksupalvelua ilman 
toimilupaa tai viranomaisen maksulaitoslain 
8 §:ssä tarkoitettua päätöstä, henkilö on tuo-
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mittava maksulaitosrikoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi 
maksulaitoslain 49 §:n nojalla. 

 
1.2 EU:n lainsäädäntö 

OTC-johdannaiset, keskusvastapuolet ja 
kauppatietorekisterit 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 
4.7.2012 asetuksen OTC-johdannaisista, kes-
kusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 
(EU) N:o 648/2012, jäljempänä markkinara-
kennetoimija-asetus. Sääntely on osa komis-
sion rahoitusmarkkinoiden sääntelyjärjestel-
män lujittamiseen tähtääviä toimia. Vuonna 
2009 komissio laatia tiedonannon johdan-
naisten roolista finanssikriisissä (Tehokkai-
den, turvallisten ja vakaiden johdannais-
markkinoiden varmistaminen, KOM(2009) 
332 lopullinen). G20-ryhmän johtajat sopivat 
vuonna 2009, että kaikki vakioidut OTC-
johdannaissopimukset olisi määritettävä kes-
kusvastapuolessa vuoden 2012 loppuun 
mennessä ja ne olisi ilmoitettava kauppatie-
torekisteriin. 

OTC-johdannaisten ei ole katsottu olevan 
riittävän läpinäkyviä rahoitusvälineitä, koska 
ne ovat yleensä kahdenvälisiä sopimuksia ja 
niitä koskevia tietoja ei ole julkistettu mark-
kinoille. Tämä on osaltaan vaikeuttanut val-
vontaviranomaisten suorittamaa johdannais-
positioihin liittyvien riskien arviointia ja ris-
kin suuruuden määrittelyä. 

Markkinarakennetoimija-asetuksessa vah-
vistetaan OTC-johdannaissopimuksia koske-
vat määritykseen ja kahdenväliseen riskien-
hallintaan liittyvät vaatimukset, johdannais-
sopimuksia koskevat raportointivaatimukset 
sekä keskusvastapuolten ja kauppatietorekis-
terien toiminnan harjoittamista koskevat yh-
denmukaiset vaatimukset. Asetusta sovelle-
taan 1 artiklan mukaan keskusvastapuoliin ja 
niiden määritysosapuoliin, finanssialalla toi-
miviin vastapuoliin ja kauppatietorekisterei-
hin sekä soveltuvin osin finanssialan ulko-
puolisiin vastapuoliin ja markkinapaikkoihin.  

Keskusvastapuolella tarkoitetaan oikeus-
henkilöä, joka asettuu sellaisten vastapuolten 
väliin, joiden välisillä sopimuksilla käydään 
kauppaa yhdellä tai useammalla rahoitus-
markkinalla, ja joka tulee jokaiseen myyjään 

nähden ostajaksi ja jokaiseen ostajaan näh-
den myyjäksi (2 artiklan 1 kohta). 

Finanssialalla toimivalla vastapuolella tar-
koitetaan asetuksen 2 artiklan 8 kohdan mu-
kaan sijoituspalveluyritystä, luottolaitosta, 
vahinkovakuutusyritystä, henkivakuutusyri-
tystä, jälleenvakuutusyritystä, yhteissijoi-
tusyritystä ja sijoitusrahastoa hallinnoivaa 
rahastoyhtiötä, ammatillista lisäeläkettä tar-
joavaa laitosta ja vaihtoehtoista sijoitusrahas-
toa. Finanssialan ulkopuolisella vastapuolella 
tarkoitetaan muuta yritystä kuin keskusvasta-
puolta tai finanssialalla toimivaa vastapuolta, 
jolloin käytännössä finanssialan ulkopuolis-
ten vastapuolten määritelmään kuuluvien yri-
tysten joukko on erittäin laaja (2 artiklan 
9 kohta). Finanssialan ulkopuolisten vasta-
puolten määrää rajoittaa kuitenkin 10 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomaisen, jäljempänä ESMA, 
määrittämä määrityskynnysarvo. 

Eläkejärjestelmä on määritelty asetuksen 
2 artiklan 10 kohdassa. Eläkejärjestelmille on 
myönnetty asetuksessa siirtymäaika (85 ar-
tiklan 2 kohta ja 89 artikla), jonka mukaan 
eläkejärjestemä voi saada toimivaltaisen vi-
ranomaisen päätöksellä poikkeuksen asetuk-
sen 4 artiklan mukaisen velvollisuuden so-
veltamisesta. Tällöin eläkejärjestelmään so-
velletaan 11 artiklassa säädettyjä velvolli-
suuksia. 

Markkinarakennetoimija-asetuksessa asete-
taan OTC-johdannaissopimuksille määritys-
velvollisuus, kun sopimukset on tehty 4 ar-
tiklassa määriteltyjen osapuolten välillä. 
ESMA:n on perustettava internetiin julkinen 
rekisteri, johon merkitään muun muassa 4 ar-
tiklassa tarkoitetun määritysvelvollisuuden 
piiriin kuuluvat OTC-johdannaiset, määrityk-
seen toimiluvan saaneet keskusvastapuolet ja 
päivämäärä, jolloin määritysvelvollisuus tu-
lee voimaan (6 artikla). OTC-johdannaisten 
määrittämiseen toimiluvan saaneen keskus-
vastapuolen on 7 artiklan mukaan suostuttava 
määrittämään sopimuksia syrjimättömästi ja 
avoimesti markkinapaikasta riippumatta. 
Vastaavasti 8 artiklan mukaan markkinapai-
kan on toimitettava pyynnöstä kauppatietoja 
syrjimättömästi ja avoimesti mille tahansa 
keskusvastapuolelle. Keskusvastapuoli, 
markkinapaikka tai toimivaltainen viran-
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omainen voi evätä pääsyn 7 ja 8 artiklassa 
luetelluin edellytyksin.  

Asetuksen 9 artiklassa määritetään ne joh-
dannaissopimukset, jotka johdannaissopi-
muksen vastapuolten ja keskusvastapuolten 
tulee ilmoittaa kauppatietorekisteriin tai ES-
MA:lle. Tiedot johdannaissopimuksista ja 
niissä tapahtuvista muutoksista on säilytettä-
vä vähintään viiden vuoden ajan. 

Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten 
velvollisuudesta ilmoittaa OTC-
johdannaispositioita koskevan määrityskyn-
nysarvon ylittymisestä säädetään asetuksen 
10 artiklassa. ESMA voi mainitun artiklan 4 
kohdan nojalla antaa teknisiä sääntelystan-
dardeja, joissa yksilöidään perusteet, joilla 
määritellään, mitkä OTC-
johdannaissopimukset vähentävät objektiivi-
sesti mitattavissa olevalla tavalla riskejä, jot-
ka liittyvät suoraan 3 kohdassa tarkoitettuun 
liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan. Lisäk-
si standardeissa yksilöidään määrityskyn-
nysarvot, jotka vahvistetaan ottaen huomioon 
kunkin vastapuolen yhteenlaskettujen netto-
määräisten positioiden ja vastuiden merkitys 
järjestelmän kannalta OTC-
johdannaislajeittain. 

Vastapuolten on varmistettava asianmukai-
set menettelyt ja järjestelyt toiminnallisen 
riskin ja vastapuoliriskin mittaamiseen, val-
vomiseen ja pienentämiseen, kun OTC-
johdannaissopimusta ei määritetä keskusvas-
tapuolessa (11 artikla). 

Asetuksen 12 artiklassa säädetään jäsenval-
tioille velvollisuus varmistaa tehokkaat, oi-
keasuhtaiset ja varoittavat seuraamukset ase-
tuksen II osaston säännösten rikkomisesta. 
Seuraamusten on oltava vähintään rahamää-
räisiä hallinnollisia seuraamuksia. Lisäksi jä-
senvaltioiden on julkistettava 4, 5 ja 7-11 ar-
tiklan rikkomisesta määrätyt seuraamukset, 
jollei julkistaminen vaaranna vakavasti fi-
nanssimarkkinoita tai aiheuta suhteetonta va-
hinkoa osapuolille. Asetuksen 22 artiklan 3 
kohdan nojalla jäsenvaltioiden on varmistet-
tava, että asetuksen noudattamatta jättämises-
tä vastuussa oleville luonnollisille henkilöille 
ja oikeushenkilöille voidaan asettaa kansalli-
sen lainsäädännön mukaisia hallinnollisia 
seuraamuksia. 

Keskusvastapuolten toimiluvasta ja val-
vonnasta säädetään asetuksen III osastossa. 

Keskusvastapuolen on haettava toimilupaa 
sijoittautumisvaltionsa toimivaltaiselta viran-
omaiselta. Toimilupa on voimassa koko 
EU:n alueella (14 artikla). Keskusvastapuo-
len pysyvän ja käytettävissä olevan alkupää-
oman on oltava 16 artiklan mukaan 7,5 mil-
joonaa euroa. Viranomaisen on 30 työpäivän 
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ar-
vioitava, tarvitseeko hakijan toimittaa lisätie-
toja hakemuksen ratkaisemiseksi (17 artikla). 
Toimivaltaisen viranomaisen on 30 kalente-
ripäivän kuluessa täydellisen hakemuksen 
vastaanottamisesta perustettava asetuksen 
18 artiklassa säädetty viranomaiskollegio, 
joka laatii toimilupahakemuksen vastaanot-
taneen viranomaisen toimittaman riskinarvi-
oinnin jälkeen yhteisen 19 artiklan mukaisen 
lausunnon siitä, täyttääkö hakija asetuksessa 
asetetut vaatimukset. Valtiovarainministeriö 
ja Finanssivalvonta osallistuisivat suomalai-
sen keskusvastapuolen toimilupa-asiassa pe-
rustettavaan kollegioon. Finanssivalvonta se-
kä tarvittaessa valtiovarainministeriö ja 
Suomen Pankki osallistuisivat ulkomaisen 
keskusvastapuolen toimilupa-asiassa perus-
tettavaan kollegioon. 

Keskusvastapuolen toimiluvan perumisen 
edellytyksistä säädetään 20 artiklassa. Toimi-
lupa voidaan perua, jos keskusvastapuoli ei 
ole ryhtynyt käyttämään toimilupaa 12 kuu-
kauden kuluessa, nimenomaisesti luopuu 
toimiluvasta tai ei ole tarjonnut palveluja tai 
harjoittanut toimintaa kuuden edeltävän kuu-
kauden aikana. Jos keskusvastapuoli on saa-
nut toimiluvan valheellisen ilmoituksen pe-
rusteella tai millä tahansa muilla epärehelli-
sillä keinoilla tai ei enää täytä toimiluvan 
myöntämisedellytyksiä eikä ole toteuttanut 
keskusvastapuolen toimivaltaisen viranomai-
sen edellyttämiä korjaavia toimia määräajas-
sa, toimivaltainen viranomainen voi perua 
toimiluvan. Lisäksi lupa voidaan perua, jos 
keskusvastapuoli on vakavasti ja järjestel-
mällisesti rikkonut asetuksessa säädettyjä 
vaatimuksia. 

Jäsenvaltioiden on 22 artiklan mukaan ni-
mettävä toimivaltainen viranomainen, joka 
vastaa keskusvastapuolen toimiluvasta ja 
valvonnasta. Jos jäsenvaltio nimeää usean vi-
ranomaisen, sen on selvästi yksilöitävä yksi 
viranomainen, joka vastaa 23, 24, 83 ja 84 
artiklan mukaisesti komission, ESMA:n, 
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muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten, Euroopan pankkiviranomaisen 
(EBA) ja EKPJ:n asianomaisten jäsenten vä-
lisen yhteistyön ja tietojenvaihdon koor-
dinoinnista. 

Kolmanteen maahan sijoittautunut keskus-
vastapuoli saa tarjota määrityspalveluja EU:n 
alueella sijaitseville osapuolille tai markki-
napaikoille vain, jos ESMA on tunnustanut 
keskusvastapuolen (25 artiklan 1 kohta). 

Keskusvastapuolen organisaatiovaatimuk-
sista säädetään 26-35 artiklassa. Asetuksen 
26 artiklassa säädetään keskusvastapuolen 
organisaatiorakenteesta, tehokkaista riskien-
hallintamenetelmistä, toimintavoista, palkka- 
ja palkkiopolitiikasta ja tietoteknisistä järjes-
telmistä. Keskusvastapuolten on asetettava 
maksutta saataville päätöksenteko-, ohjaus- 
ja valvontajärjestelynsä ja kyseistä keskus-
vastapuolta koskevat säännöt sekä perusteet 
määritysosapuolen aseman saavuttamiselle. 

Keskusvastapuolella on oltava hallitus ja 
sen ylimmän johdon on oltava riittävän hy-
vämaineinen ja kokenut keskusvastapuolen 
järkevän ja vakaan hoidon varmistamiseksi 
(27 artikla). 

Asetuksen 28 artiklan mukaan keskusvas-
tapuolen on perustettava riskinarviointikomi-
tea, jonka on annettava hallitukselle neuvoja 
järjestelyistä, jotka voivat vaikuttaa keskus-
vastapuolen riskienhallintaan. 

Keskusvastapuolen on säilytettävä 29 artik-
lan nojalla kaikki tiedot suoritetuista palve-
luista ja harjoitetusta toiminnasta vähintään 
kymmenen vuoden ajan sekä käsittelemistään 
sopimuksista vähintään kymmenen vuoden 
ajan kyseisten sopimusten päättymisestä. 

Keskusvastapuolen on ilmoitettava toimi-
lupaa hakiessaan luonnolliset henkilöt tai oi-
keushenkilöt, joilla on merkittävä omis-
tusosuus keskusvastapuolessa ja jotka ovat 
keskusvastapuolen osakkeenomistajia tai jä-
seniä suoraan tai välillisesti sekä merkittävi-
en omistusosuuksien suuruus (30 artikla). 

Toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetta-
vista organisaatiota koskevista tiedoista sää-
detään 31 artiklassa. Keskusvastapuolen on 
ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselleen 
kaikista johdon vaihdoksista ja merkittävät 
omistusosuuden hankkimiseen liittyvät ehdo-
tukset. Viranomaisen merkittävää hankintaa 

koskevan ehdotuksen arvioinnista säädetään 
32 artiklassa. 

Keskusvastapuolen on 33 artiklan nojalla 
huolehdittava riittävistä organisaatio- ja hal-
lintojärjestelyistä eturistiriitojen havaitsemi-
seksi. Keskusvastapuolella on oltava myös 
asianmukaiset toimintaperiaatteet ja palau-
tumissuunnitelmat liiketoiminnan jatkuvuu-
den ylläpitämiseksi (34 artikla). 

Ulkoistaessaan operatiivisia toimintojaan 
keskusvastapuolen on huolehdittava muun 
muassa siitä, että ulkoistaminen ei johda kes-
kusvastapuolen vastuun siirtämiseen, kes-
kusvastapuolen suhde määritysosapuoliinsa 
tai tapauskohtaisesti asiakkaisiinsa ja sen 
velvollisuudet niitä kohtaan eivät muutu, 
keskusvastapuolen toimiluvan myöntä-
misedellytykset eivät tosiasiallisesti muutu ja 
ulkoistaminen ei estä valvontatehtävien hoi-
tamista. 

Osapuolivaatimuksista, avoimuudesta sekä 
varojen erottelusta ja siirrettävyydestä sääde-
tään 36-39 artiklassa. Keskusvastapuolella on 
oltava syrjimättömät, avoimet ja objektiiviset 
osallistumisvaatimukset 37 artiklan nojalla. 
Keskusvastapuoli voi rajoittaa osapuolen 
pääsyä järjestelmiinsä ainoastaan, jos toimil-
la on tarkoitus hallita keskusvastapuoleen 
kohdistuvaa riskiä. 

Keskusvastapuolen ja sen määritysosapuol-
ten on julkistettava tarjottaviin palveluihin 
liittyvät hinnat ja maksut (38 artikla). 

Keskusvastapuolen on pidettävä erillistä 
kirjausluetteloa ja tilejä siten, että se voi tun-
nistaa määritysosapuolten omaisuuserät ja 
positiot muista omaisuuseristä ja positioista. 
Keskusvastapuolen on tarjottava määri-
tysosapuolille mahdollisuutta yhteisasia-
kaserotteluun ja yksilölliseen asiakaserotte-
luun. Keskusvastapuolen on tarjottava pyyn-
nöstä määritysosapuolille mahdollisuus avata 
lisää tilejä omalla nimellään tai asiakkaiden-
sa puolesta. Määritysosapuolen on vastaavas-
ti erotettava kirjausluetteloiltaan ja tileiltään 
omaisuuseränsä ja positionsa asiakkaidensa 
omaisuudesta ja positioista. Määritysosapuo-
len on myös tarjottava asiakkailleen vähin-
tään mahdollisuus yhteisasiakaserotteluun ja 
yksilölliseen asiakaserotteluun (39 artikla).  

Keskusvastapuolen vakavaraisuusvaati-
muksista säädetään 40-50 artiklassa. Keskus-
vastapuolen on lähes reaaliaikaisesti mitatta-
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va ja arvioitava kuhunkin määritysosapuo-
leen liittyviä likviditeetti- ja luottoriskejään. 
Keskusvastapuolen on vaadittava, määrättävä 
ja kerättävä vakuuksia määritysosapuoliltaan 
ja tarvittaessa keskusvastapuolilta, joiden 
kanssa sillä on yhteentoimivuusjärjestelyt (41 
artikla). Vakuuksien tulee olla erittäin likvi-
dejä, ja keskusvastapuoli voi hyväksyä fi-
nanssialan ulkopuoliselta vastapuolelta myös 
pankkitakauksen vakuudeksi, kun ne on otet-
tu huomioon osana keskusvastapuolen pank-
kiin liittyvää riskiä (46 artikla). Luottoriskien 
rajoittamiseksi keskusvastapuolen on ylläpi-
dettävä maksukyvyttömyysrahastoa sellaisten 
tappioiden kattamiseksi, jotka ylittävät va-
kuusvaatimuksilla katettavat tappiot ja jotka 
johtuvat yhden tai useamman määritysosa-
puolen maksukyvyttömyydestä. Vakuuksien 
ja maksukyvyttömyysrahaston lisäksi kes-
kusvastapuolella on oltava käytettävissään 
riittävästi ennalta rahoitettuja rahoitusvaroja 
mahdollisten lisätappioiden kattamiseksi. 
Palvelut ja toiminnot tulee turvata myös riit-
tävällä likviditeetillä (42-44 artikla). 

Asetuksen 45 artiklan mukaan keskusvas-
tapuolen on käytettävä maksukyvyttömän 
määritysosapuolen asettamat vakuudet ennen 
kuin tappioiden kattamiseen käytetään muita 
rahoitusvaroja. Jos vakuudet eivät riitä kat-
tamaan keskusvastapuolelle aiheutuneita tap-
pioita, keskusvastapuolen on käytettävä mak-
sukyvyttömän määritysosapuolen maksuky-
vyttömyysrahastoon suorittamaa maksua 
näiden tappioiden kattamiseen. 

Vakuuksien on oltava erittäin likvidejä ja 
niihin tulee liittyä mahdollisimman vähäinen 
luotto- ja markkinariski. Varovaisuutta nou-
dattaen keskusvastapuoli voi hyväksyä va-
kuudeksi myös johdannaissopimuksen tai ra-
hoitusvälineen kohde-etuuden (46 artikla). 

Keskusvastapuoli saa 47 artiklan mukaan 
sijoittaa rahoitusvaransa ainoastaan käteisva-
roihin tai erittäin likvideihin rahoitusvälinei-
siin, joihin liittyy mahdollisimman vähäinen 
markkina- ja luottoriski. Asetuksen 48 artik-
lassa säädetään keskusvastapuolen maksuky-
vyttömyyttä koskevista menettelyistä, joita 
sovelletaan, kun sen määritysosapuoli ei 
noudata keskusvastapuolen osapuolivaati-
muksia. Keskusvastapuolen on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen, et-
tä sillä on oikeudelliset valtuudet realisoida 

maksukyvyttömän määritysosapuolen positi-
ot ja siirtää tai realisoida maksukyvyttömän 
määritysosapuolen asiakkaiden positiot.  

Asetuksen 49 artiklan mukaan keskusvas-
tapuolen on säännöllisesti esimerkiksi stressi-
testein arvioitava uudelleen malleja ja para-
metreja, jotka on otettu käyttöön sen vakuus-
vaatimusten, maksukyvyttömyysrahastoon 
suoritettavien maksujen, vakuuksille asetet-
tavien vaatimusten ja muiden riskienhallin-
tamekanismien laskemiseksi. 

Keskusvastapuolen on käytettävä pääsään-
töisesti keskuspankkirahaa arvopaperikaup-
pojen määrityksessä. Jos keskuspankkirahaa 
ei ole saatavilla eikä sitä voida käyttää, kes-
kusvastapuolen on huolehdittava käteistoimi-
tukseen liittyvien riskien voimakkaasta ra-
joittamisesta (50 artikla). 

Yhteentoimivuusjärjestelyn solmiville kes-
kusvastapuolille asetetuista edellytyksistä 
säädetään 52-54 artiklassa. Keskusvastapuol-
ten on erotettava omaisuuserät ja positiot 
toisten keskusvastapuolten tileistä. Keskus-
vastapuolten tulee ottaa käyttöön asianmu-
kaiset toimintatavat, menettelyt ja järjestel-
mät yhteentoimivuusmenettelystä aiheutuvi-
en riskien tunnistamiseksi, valvomiseksi ja 
hallitsemiseksi. Lisäksi keskusvastapuolten 
on sovittava oikeuksistaan ja velvollisuuksis-
taan, tunnistettava, valvottava ja hallittava 
luotto- ja likviditeettiriskit sekä tunnistettava 
mahdolliset keskinäiset sidossuhteet ja riip-
puvuudet. 

Kauppatietorekisteriä valvoo ESMA, jonka 
rekisteröintihakemukseen myöntämä lupa on 
voimassa koko EU:n alueella (55 artikla). Jos 
kauppatietorekisteri on saanut toimiluvan jol-
takin jäsenvaltiolta, ESMA:n on 56 artiklan 
mukaan ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja kuultava tätä ennen kaup-
patietorekisterin rekisteröintiä. Hakemus on 
ratkaistava 40 työpäivän kuluessa täydellisen 
hakemuksen vastaanottamisesta ja ilmoitet-
tava päätös kauppatietorekisterille viiden 
työpäivän kuluessa (58 ja 59 artikla). Rekis-
teröinti voidaan perua 71 artiklan nojalla, jos 
kauppatietorekisteri nimenomaisesti luopuu 
rekisteröinnistä tai ei ole tarjonnut palveluja 
kuuden edellisen kuukauden aikana, on saa-
nut rekisteröinnin virheellisten tietojen perus-
teella tai millä tahansa muilla epärehellisillä 
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keinoilla tai se ei enää täytä rekisteröintinsä 
edellytyksiä. 

Asetuksen 61 artiklan nojalla kauppatieto-
rekisterin tai ulkoistettujen palveluiden tarjo-
ajan on annettava ESMA:lle tämän pyytämät 
tai vaatimat tiedot. ESMA voi 62 artiklan 
mukaan tutkia ja ottaa tai hankkia oikeaksi 
todistettuja jäljennöksiä tai otteita kaikista 
asiakirjoista, tiedoista, menettelyistä ja muus-
ta aineistosta, joilla on merkitystä sen tehtä-
vien hoidolle. Lisäksi ESMA voi pyytää ke-
neltä tahansa 61 artiklan 1 kohdassa tarkoite-
tulta henkilöltä tai sen edustajilta tai henki-
löstöltä suullisia tai kirjallisia selvityksiä tar-
kastuksen kohteeseen ja tarkoitukseen liitty-
vistä tosiseikoista tai asiakirjoista ja tallentaa 
vastaukset, haastatella ketä tahansa muuta 
haastatteluun suostuvaa luonnollista henkilöä 
tai oikeushenkilöä tutkimuksen kohteeseen 
liittyvien tietojen keräämiseksi, ja vaatia pu-
helin- ja tietoliikennetietoja. 

ESMA voi suorittaa kauppatietorekisteriin 
liittyviä tutkimuksia paikan päällä, tehdä 
yleisiä tutkimuksia ja pyytää tietoja. Lisäksi 
ESMA voi määrätä sakkoja ja uhkasakkoja 
kauppatietorekisterille asetuksen liitteessä 
luetelluista rikkomuksista (65 ja 66 artikla). 
Asetuksen liitteessä I on lueteltu teot, joista 
ESMA voi määrätä sakon. Näitä ovat toi-
minnan järjestämisvaatimuksiin tai eturistirii-
toihin liittyvät rikkomiset, toimintavaatimus-
ten rikkomiset, avoimuuteen ja tiedon saata-
vuuteen liittyvät rikkomiset ja valvontatoi-
mintaan liittyvät rikkomiset. Ennen päätök-
sen antamista ESMA:n on 67 artiklassa sää-
detyllä tavalla kuultava asianosaisia. ES-
MA:n on julkistettava määräämänsä sakko 
tai uhkasakko paitsi, jos julkistaminen vaa-
rantaisi vakavasti finanssimarkkinat tai aihe-
uttaisi kohtuutonta haittaa asianosaisille (68 
artikla). Sakkoa tai uhkasakkoa koskevaan 
päätökseen voi hakea muutosta Euroopan 
unionin tuomioistuimelta (69 artikla). 

Jos ESMA toteaa kauppatietorekisterin 
syyllistyneen liitteessä 1 tarkoitettuun rikko-
miseen, se voi 73 artiklan mukaisesti vaatia 
kauppatietorekisteriä lopettamaan rikkomi-
sen, määrätä sakkoja, antaa julkisia ilmoituk-
sia ja viimeisenä keinona peruuttaa kauppa-
tietorekisterin rekisteröinnin. Asetuksen 74 
artiklassa säädetään, että ESMA voi tarvitta-

essa siirtää määrättyjä valvontatehtäviä jä-
senvaltioiden toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Kauppatietorekisterit ovat 72 artiklan no-
jalla velvollisia maksamaan ESMA:lle val-
vontamaksuja. 

Komissio voi antaa 73 artiklan mukaan täy-
täntöönpanosäädöksen siitä, että kolmannes-
sa maassa toimiluvan saaneet kauppatietore-
kisterit noudattavat oikeudellisesti sitovia 
vaatimuksia, jotka vastaavat asetuksessa sää-
dettyjä vaatimuksia. Kolmannen maan kaup-
patietorekisterin tulee olla jatkuvan tehok-
kaan valvonnan ja täytäntöönpanotoimien 
alainen ja sitä tulee sitoa salassapitovelvoit-
teet. ESMA voi solmia yhteistyöjärjestelyn 
kolmannen maan valvontaviranomaisen 
kanssa tietojen saamiseksi EU:n alueella si-
jaitsevasta kauppatietorekisteristä (76 artik-
la). 

ESMA voi siirtää valvontatehtäviä kansal-
lisille toimivaltaisille viranomaisille 74 artik-
lan nojalla. 

Kolmanteen maahan sijoittautuneen kaup-
patietorekisterin tunnustamisesta säädetään 
77 artiklassa. 

Kauppatietorekistereille asetettavista vaa-
timuksista säädetään 78-82 artiklassa. Kaup-
patietorekisterillä tulee olla selkeä organisaa-
tiorakenne ja riittävät sisäisen valvonnan 
menetelmät sekä vahvat päätöksenteko-, oh-
jaus- ja valvontajärjestelyt (78 artikla). 
Kauppatietorekisterin on 79 artiklan mukaan 
vähennettävä toiminnallista riskiä sekä otet-
tava käyttöön toimintapolitiikka ja palautu-
missuunnitelma liiketoiminnan jatkuvuuden 
turvaamiseksi. 

Asetuksen 80 artiklassa säädetään kauppa-
tietorekisterin saamien tietojen turvaamisesta 
ja rekisteröinnistä. Kauppatietorekisterin on 
rekisteröitävä saamansa johdannaissopimuk-
sia koskevat tiedot ja säilytettävä ne vähin-
tään 10 vuotta sopimusten päättymisen jäl-
keen. Kauppatietorekisterin on laskettava ra-
portoivan yhteisön ja johdannaislajin mukaan 
positiot. Tiedot on 81 artiklan mukaan julkis-
tettava säännöllisesti ja helposti saavutetta-
vissa olevalla tavalla. 

Asetuksen nojalla tietoja saaneiden salas-
sapitovelvollisuudesta säädetään 83 artiklas-
sa. Artiklassa säädetty salassapitovelvolli-
suus ei kuitenkaan rajoita tietojen luovutta-
mista toiselle henkilölle tai viranomaiselle, 
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kun asia kuuluu rikos- tai vero-oikeuden 
taikka asetuksen soveltamisalaan. Toimival-
taisten viranomaisten, ESMA:n ja muiden 
asianomaisten viranomaisten on viipymättä 
toimitettava toisilleen tiedot, jotka ovat tar-
peen niiden tehtävien hoitamiseksi (84 artik-
la). 

Siirtymäsäännöksistä säädetään 89 artiklas-
sa. Asetuksen 4 artiklassa säädettyä määri-
tysvelvollisuutta ei sovelleta kolmena vuote-
na asetuksen voimaantulosta niihin OTC-
johdannaissopimuksiin, jotka objektiivisesti 
mitattavalla tavalla vähentävät 2 artiklan 
10 kohdassa määriteltyjen eläkejärjestelmien 
vakavaraisuuteen suoraan liittyviä sijoitus-
riskejä. Siirtymäaikaa sovelletaan myös yh-
teisöihin, jotka on perustettu korvauksien 
maksamiseksi eläkejärjestelmien jäsenille 
maksukyvyttömyystapauksessa. 

Jos keskusvastapuoli on saanut sijoittautu-
misjäsenvaltiossaan määrityspalvelujen tar-
joamista koskevan toimiluvan tämän jäsen-
valtion kansallisen oikeuden mukaisesti en-
nen komission asetuksessa tarkemmin määri-
teltyjä teknisiä standardeja, keskusvastapuo-
len on haettava asetuksen mukaista toimilu-
paa kuuden kuukauden kuluessa tiettyjen 
teknisten standardien voimaan tulosta. 

 
Euromääräiset tilisiirrot ja suoraveloitukset 

Euroopan parlamentti ja neuvosto antoi 
14.3.2012 asetuksen (EU) N:o 260/2012 eu-
romääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia 
koskevista teknisistä ja liiketoimintaa koske-
vista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) 
N:o 924/2009 muuttamisesta, jäljempänä 
SEPA-asetus. Asetuksen 1 artiklassa sääde-
tään euromääräisistä tilisiirto- ja suoraveloi-
tustapahtumista, joissa sekä maksajan mak-
supalveluntarjoaja että maksunsaajan maksu-
palveluntarjoaja sijaitsevat EU:ssa tai joissa 
ainoa maksutapahtumaan osallistuva maksu-
palveluntarjoaja sijaitsee EU:ssa. Asetusta ei 
kuitenkaan sovelleta maksupalveluntarjoajien 
välisiin tai sisäisiin maksutapahtumiin, pank-
kien välisiin tapahtumiin suuria maksuja vä-
littävissä maksujärjestelmissä, korttimaksui-
hin ja käteisnostoihin, matkapuhelin tai mui-
hin elektronisella laitteella toteutettaviin 
maksuihin, kun niistä ei muodosteta tavallisia 
suoraveloituksia tai tilisiirtoja, puhtaisiin ra-

hansiirtoihin (käteisen fyysinen siirto henki-
löltä toiselle ilman tilikirjauksia) ja sähköisen 
rahan siirtoon ilman tilikirjauksia. Jos mak-
supalveluun liittyy tilisiirron tai suoraveloi-
tuksen lisäksi lisäpalveluja, asetusta ei sovel-
leta näihin lisäpalveluihin. 

SEPA-asetuksen 3 artiklan mukaan maksu-
palveluntarjoajan on oltava muiden maksu-
palveluntarjoajien saavutettavissa EU:ssa, jos 
tämä on vastaanottanut tilisiirtoja tai suora-
veloituksia aiemmin kotimaassaan. 

Maksupalveluntarjoajien välisestä yhteen-
toimivuudesta säädetään 4 artiklassa. Mak-
supalveluiden säännöt tulee olla samat koti-
maassa ja EU:ssa, ja maksupalveluntarjoajien 
tulee käyttää enemmistön käyttämiä maksu-
järjestelyjä ja -järjestelmiä. Maksujärjestelyt 
ja -järjestelmät eivät saa asettaa teknisiä es-
teitä. Yhteentoimivuutta ei saa rajoittaa pi-
täytymällä pienten ryhmien käytössä oleviin 
ratkaisuihin. Artiklaa sovelletaan 1.2.2014 
alkaen. 

Asetuksen 5 artikla koskee tilisiirto- ja suo-
raveloitustapahtumien vaatimuksia. Maksu-
palveluntarjoajien on käytettävä IBAN-
tilinumeroa maksutilien yksilöimiseksi ja 
varmistettava, että maksupalvelunkäyttäjä 
käyttää IBAN-tilinumeroa. Maksupalvelun-
tarjoajien on käytettävä ISO 20022 XML –
standardia maksutapahtumien välityksessä, ja 
standardia on käytettävä myös silloin, kun ti-
lisiirrot tai suoraveloitukset on niputettu yh-
teen maksupalvelunkäyttäjän toimesta lu-
kuun ottamatta kuluttajia ja mikroyrityksiä. 
ISO 20022 XML –standardia on käytettävä 
myös maksupalvelunkäyttäjän nimenomai-
sesta pyynnöstä.  

Maksupalveluntarjoajan on lisäksi varmis-
tettava, että maksaja toimittaa tilisiirroista 
tiedon maksajan nimestä tai maksutilin 
IBAN-tilinumerosta, tilisiirron suuruudesta, 
maksunsaajan maksutilin IBAN-
tilinumerosta, maksunsaajan nimestä, jos se 
on saatavilla ja maksun mahdollisista lisätie-
doista. Maksajan maksupalveluntarjoajan 
maksunsaajan maksunpalveluntarjoajalle 
toimitettavista tiedoista säädetään asetuksen 
liitteen 2 kohdan b alakohdassa. Maksunsaa-
jalle tulee esittää tiedot maksajan nimestä, ti-
lisiirron suuruudesta ja mahdollisista maksun 
lisätiedoista. Säännösten soveltamisessa on 
otettava huomioon Euroopan parlamentin ja 
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neuvoston direktiivi 95/46/EY yksilöiden 
suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näi-
den tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja sen 
täytäntöön panemiseksi annetut kansalliset 
säännökset. Henkilötietolaissa (523/1999) 
säädetään mainitussa direktiivissä tarkoite-
tuista henkilötietojen käsittelystä ja siirrosta. 

Suoraveloitusten suorittamisessa maksun-
saajan maksupalveluntarjoajan on varmistet-
tava, että maksunsaaja toimittaa liitteen 
3 a alakohdassa luetellut tiedot ja maksaja 
antaa suostumuksen sekä maksunsaajalle että 
maksajan maksupalveluntarjoajalle suorave-
loituksen tekemisestä. Asetuksen liitteen 
3 kohdan c alakohdassa säädetään maksun-
saajan maksupalveluntarjoajan maksajan 
maksupalveluntarjoajalle toimittamista tie-
doista. Maksajan saamista tiedoista säädetään 
liitteen 3 kohdan d alakohdassa. 

Maksajalla on oikeus määrätä maksupalve-
luntarjoajansa rajoittamaan suoraveloituspe-
rinnän tiettyyn summaan, jaksotukseen tai 
molempiin, tarkistaa kukin suoraveloitusta-
pahtuma ennen maksajan maksutilin veloi-
tusta, kun valtuutuksessa ei anneta oikeutta 
palautukseen, ja estää kaikki suoraveloitukset 
maksajan maksutilille tai jotka yksi tai use-
ampi maksunsaaja käynnistää. Maksupalve-
luntarjoajat voivat poiketa edellä mainitusta, 
jos maksaja tai maksunsaaja eivät ole kulut-
tajia. 

Suoraveloituksiin ja tilisiirtoihin sovelle-
taan 5 artiklassa ja liitteessä säädettyä 
1.2.2014 alkaen (6 artikla). Jäsenvaltiot tai 
jäsenvaltion maksupalveluntarjoajat voivat 
asettaa lyhyempiä määräaikoja kansallisille 
maksutapahtumille. 

Maksunsaaja saa periä 7 artiklan nojalla 
toistuvat suoraveloitukset 1.2.2014 jälkeen-
kin, jos asiakassopimukset suoraveloituksen 
voimassaolon jatkamisesta tai kansallinen 
lainsäädäntö ei sitä estä. 

Asetuksen 8 artiklassa kielletään siirtohin-
tojen käyttö suoraveloituksissa. Siirtohinta 
on maksunsaajan ja maksajan maksupalve-
luntarjoajan välinen tapahtumakohtainen 
maksu maksun siirrosta. Niin sanotuille R-
maksutapahtumille eli peruttaville tai hylä-
tyille suoraveloituksille voidaan kuitenkin 
sopia monenvälisiä siirtohintoja. Edellytyk-
senä on, että siirtohinnat pyritään kohdista-
maan maksupalveluntarjoajaan, joka tai jon-

ka maksupalvelunkäyttäjä on aiheuttanut R-
maksutapahtuman, ne ovat kustannusperus-
teisia, ne eivät ylitä todellisia kustannuksia, 
maksupalvelunkäyttäjältä ei veloiteta lisäkus-
tannuksia eikä järjestelylle ole käytännöllistä 
eikä taloudellisesti toteutuskelpoista vaihto-
ehtoa.  

Asetuksen 9 artiklassa säädetään maksujen 
käyttömahdollisuudesta. Maksaja ei saa tili-
siirron yhteydessä rajoittaa EU:ssa sijaitsevaa 
valtiota, jossa maksutilin on sijaittava. Vas-
taavasti maksunsaaja, joka hyväksyy tilisiir-
ron tai suoraveloituksen, ei saa yksilöidä, 
missä maksutilin on EU:ssa sijaittava. Edel-
lytyksenä on, että maksutili on 3 artiklassa 
tarkoitetulla tavalla saavutettavissa. 

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset 
viranomaiset asetuksen noudattamisen var-
mistamiseksi (10 artikla). Jäsenvaltioiden on 
11 artiklan mukaan annettava viimeistään 
1.2.2013 säännökset asetuksen rikkomisesta 
aiheutuvista seuraamuksista, joiden on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Seu-
raamuksia ei kuitenkaan sovelleta kuluttajiin. 
Jäsenvaltioiden on lisäksi otettava käyttöön 
asianmukaiset ja tehokkaat tuomioistuinten 
ulkopuoliset kantelu- ja muutoksenhakume-
nettelyt maksupalvelunkäyttäjien ja niiden 
maksupalveluntarjoajien välisten asetuksesta 
johtuvista oikeuksista ja velvollisuuksista 
johtuvien riitojen ratkaisemiseksi (12 artik-
la). 

Artiklassa 13–15 säädetään säädösvallan 
siirrosta komissiolle ja asetuksen uudelleen-
tarkastelun määräajasta.  

Asetuksen 16 artikla koskee siirtymäsään-
nöksiä. Jäsenvaltiot voivat poiketa 6 artiklan 
1 ja 2 kohdan vaatimuksista 1.2.2016 asti ja 
sallia maksupalveluntarjoajille kansallisia 
maksutapahtumia koskevia muuntotapahtu-
mia. Lisäksi poikkeuksia voidaan soveltaa 
suoraveloituksiin ja tilisiirtotapahtumiin, joi-
den yhteenlaskettu markkinaosuus on alle 10 
prosenttia kyseisen jäsenvaltion tapahtumien 
kokonaismäärästä Euroopan keskuspankin 
maksutasetilaston mukaan. Poikkeuksia voi-
daan sallia myös maksukortilla käynnistet-
tyyn ja yksilöidyltä tililtä suoraveloitettuun 
tapahtumaan, ja niputettuihin tilisiirtoihin ja 
suoraveloituksiin. 
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Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kau-
pan valvonta 

 
EU:n päästökauppajärjestelmässä alkaa 

vuoden 2013 alusta kolmas päästökauppa-
kausi, jonka aikana päästöoikeudet lasketaan 
pääsääntöisesti liikkeeseen huutokauppaa-
malla ne keskitetysti unionin yhteisellä huu-
tokauppapaikalla. Huutokaupat toteutetaan 
komission huutokauppa-asetuksen mukaises-
ti. Osa jäsenvaltioista on huutokaupannut 
päästöoikeuksiaan jo toisella päästökauppa-
kaudella (2008–2012), mutta vastaavia laa-
jamittaisia ja keskitettyjä huutokauppoja ei 
ole ennen järjestetty. Suomi on aiemmilla 
päästökauppakausilla jakanut koko päästöoi-
keusmääränsä päästökaupan toiminnanhar-
joittajille maksutta.  

Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 2003/87/EY kasvihuonekaasujen pääs-
töoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttami-
sesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 
96/61/EY muuttamisesta on pantu Suomessa 
täytäntöön päästökauppalailla (311/2011), 
jonka 6 luku sisältää säännökset päästöoike-
uksien huutokaupasta. Lain 36 §:n mukaan 
Suomi huutokauppaa oman osuutensa pääs-
töoikeuksista unionin yhteisellä huutokaup-
papaikalla. Lain 37 §:ssä tarkoitettuna huuto-
kaupanpitäjänä toimii Energiamarkkinaviras-
to, joka vastaa päästöoikeuksien siirrosta 
huutokaupattavaksi ja ottaa vastaan Suomen 
huutokauppatulot. 

Yhteisellä huutokauppapaikalla myytäväksi 
tuotteeksi valittiin kesällä 2011 niin sanottu 
kahden päivän spot-sopimus, joka ei ole ra-
hoitusvälineiden markkinoista annetussa di-
rektiivissä tarkoitettu rahoitusväline. Suomen 
lainsäädännössä ei ole tällä hetkellä säännök-
siä päästöoikeuksien spot-markkinoiden val-
vonnasta, niihin kohdistuvista väärinkäytök-
sistä tai seuraamuksista, eikä Finanssivalvon-
ta valvo päästöoikeushuutokauppaa.  

Huutokauppoja varten on tarkoitus valita 
kesäkuun 2013 loppuun mennessä huuto-
kauppa-asetuksen 24 artiklassa tarkoitettu 
yhteinen huutokauppatarkkailija. Huuto-
kauppatarkkailija on yksityinen toimija, jon-
ka valvontatehtävä täydentää huutokauppo-
jen viranomaisvalvontaa. 

 

2  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  
ehdotukset  

Esityksen tavoitteena on saattaa voimaan 
ne markkinarakennetoimija-asetuksen sään-
nökset, joita koskeva yksityiskohtainen sään-
tely on jätetty jäsenvaltioiden kansallisesti 
ratkaistavaksi. Näitä säännöksiä ovat asetuk-
sen 10 artikla finanssialan ulkopuolisen vas-
tapuolen määritysvelvollisuuden valvonnas-
ta, 12 artikla seuraamuksista, 22 artikla kes-
kusvastapuolen toimivaltaisen viranomaisen 
nimeämisestä, 23 artikla viranomaisten väli-
sestä yhteistyöstä, 24 artikla hätätilanteista, 
83 artikla salassapitovelvollisuudesta ja 
84 artikla tietojenvaihdosta. Lisäksi esityksen 
tavoitteena on kumota sellaiset voimassa 
olevat säännökset ulkomaisista keskusvasta-
puolista, mitkä ovat ristiriidassa asetuksen 
kanssa. 

Esityksessä ehdotetaan laajennettavan Fi-
nanssivalvonnan toimivaltaa. Finanssival-
vonnasta annetussa laissa (878/2008) määri-
teltäisiin muiksi finanssimarkkinoilla toimi-
viksi asetuksen 2 artiklassa tarkoitetut kaup-
patietorekisterit, finanssialalla toimivat vas-
tapuolet, finanssialan ulkopuoliset vastapuo-
let ja eläkejärjestelmät. Finanssivalvonta voi-
si määrätä asetuksen tiettyjen säännösten rik-
komisesta rikemaksun ja seuraamusmaksun. 
Seuraamukset olisi eräitä poikkeuksia lukuun 
ottamatta julkistettava. 

Ulkomaisia selvitysyhteisöjä koskeva sään-
tely ehdotetaan kumottavaksi, koska asetuk-
sen säännökset keskusvastapuolista soveltu-
vat myös merkittävään osaan lainsäädännös-
sä tarkoitetuista ulkomaisista selvitysyhtei-
söistä. Asetuksessa tarkoitettu keskusvasta-
puolen toimilupaviranomainen Suomessa oli-
si valtiovarainministeriö. Finanssivalvonta 
vastaisi suomalaisten keskusvastapuolten 
valvonnasta sekä asetuksen 23, 24, 83 ja 
84 artiklassa tarkoitetusta viranomaisten väli-
sestä yhteistyöstä ja tietojenvaihdon yhteen-
sovittamisesta sekä asetuksen noudattamisen 
valvonnasta. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäväksi 
lakiteknisiä selventäviä täsmennyksiä arvo-
paperimarkkinalakiin ja rahoitusvälineiden 
kaupankäynnistä annettuun lakiin. Arvopape-
rimarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
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(EU) 236/2012 lyhyeksimyynnistä ja tietyistä 
luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä ky-
symyksistä (lyhyeksimyyntiasetus) johdosta 
säännös lyhyeksimyyntiä koskevasta asetuk-
sessa tarkoitetusta erityisestä tiedonantovel-
vollisuudesta. Rahoitusvälineiden kaupan-
käynnistä annettuun lakiin tehtäisiin niin 
ikään edellä mainitusta lyhyeksimyyntiase-
tuksesta johtuva täsmennys Finanssivalvon-
nan käytettävissä olevien erityisten lyhyek-
simyynnin rajoittamista kaupankäyntipaikas-
sa koskevien toimivaltuuksien osalta. 

Finanssivalvonta voi määrätä Finanssival-
vonnasta annetun lain 39 §:n nojalla valvot-
tavalle maksulaitokselle julkisen varoituksen. 
Jos henkilö tarjoaa maksupalvelua ilman 
toimilupaa tai viranomaisen maksulaitoslain 
8 §:ssä tekemää päätöstä, henkilö on tuomit-
tava maksulaitosrikoksesta sakkoon tai van-
keuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi mak-
sulaitoslain 49 §:n nojalla. 

Esityksessä ehdotetaan Finanssivalvonnas-
ta annetun lain 40 §:ää muutettavaksi siten, 
että se kattaisi myös maksulaitoslain rikko-
mukset. Maksulaitoslakiin ehdotetaan lisättä-
väksi uusi säännös seuraamuksista, jossa yk-
silöitäisiin ne säännökset, joiden nojalla Fi-
nanssivalvonta voi seuraamusmaksun määrä-
tä.  

SEPA-asetuksen 11 artikla asetuksen rik-
komisesta seuraavista seuraamuksista edel-
lyttää uutta rangaistussäännöstä maksupalve-
lulakiin. Säännöksessä yksilöitäisiin ne artik-
lat, joiden rikkomisesta sakkorangaistus voisi 
seurata. 

Voimassa oleva kuluttajariitalautakunnan 
ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan riidanrat-
kaisujärjestelmän katsotaan olevan riittävä 
SEPA-asetuksen 12 artiklassa tarkoitetun 
asianmukaisen ja tehokkaan tuomioistuimen 
ulkopuoliseksi kantelu- ja muutoksenhaku-
menettelyksi.  

Lisäksi esityksellä pantaisiin kansallisesti 
täytäntöön kasvihuonekaasujen päästöoike-
uksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta 
yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2003/87/EY mukaisen 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huuto-
kaupan ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista 
näkökohdista annetun komission asetuksen 
(EU) N:o 1031/2010, jäljempänä huutokaup-
pa-asetus, 43 artiklan edellyttämä valvonta- 

ja seuraamusjärjestelmä. Huutokauppa-
asetuksen 43 artiklan 1 ja 2 kohta edellyttä-
vät, että Finanssivalvonnalla on valvontavas-
tuu asetuksen 37–42 artiklojen noudattami-
sesta.  Finanssivalvonnalla tulee olla myös 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin (2003/6/EY) sisäpiirikaupoista ja mark-
kinoiden manipuloinnista (markkinoiden 
väärinkäyttö) 12 artiklassa määritellyt asian-
mukaiset valvonta- ja tutkintavaltuudet. Li-
säksi huutokauppa-asetuksen 43 artiklan 
3 kohta edellyttää, että markkinoiden väärin-
käyttödirektiivin 14 ja 15 artiklan mukaista 
kansallista seuraamusjärjestelmää sovelletaan 
myös huutokauppa-asetuksen 37-42 artikloja 
rikkoviin osapuoliin. Edelleen asetuksen 
43 artiklan 4 kohta edellyttää, että 43 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten kan-
sallisten viranomaisten väliseen yhteistyöhön 
sovelletaan markkinoiden väärinkäyttödirek-
tiivin 16 artiklassa säädettyjä säännöksiä vi-
ranomaisten välisestä yhteistyöstä.  

Finanssivalvonta valvoo nykyisin markki-
noiden väärinkäyttöä ainoastaan rahoitusvä-
lineiden osalta, joita ovat myös päästöoikeus-
johdannaiset. Huutokauppa-asetuksessa tar-
koitettu huutokauppatuotteena oleva päästö-
oikeus on kuitenkin spot-sopimus, eikä rahoi-
tusväline. Komissio on antanut lokakuussa 
2011 ehdotukset Euroopan parlamentin ja 
neuvoston rahoitusvälineiden markkinoista 
sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 
93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta 
ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoa-
misesta antaman direktiivin (2004/39/EY) 
muutosdirektiiviksi ja asetukseksi sekä 
markkinoiden väärinkäyttöä koskevaksi ase-
tukseksi. Kyseisissä säädösehdotuksissa eh-
dotetaan, että päästöoikeudet määriteltäisiin 
rahoitusvälineiksi. Jos ehdotus hyväksytään, 
Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ehdote-
tut viittaukset huutokauppa-asetukseen voi-
daan kumota, koska Finanssivalvonta valvoi-
si markkinoiden väärinkäyttöä myös päästö-
oikeuksilla käytävän kaupan osalta suoraan 
markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perus-
teella. Nyt ehdotetut lakimuutokset olisivat 
siten voimassa väliaikaisesti ja ainoastaan 
siihen asti, kunnes markkinoiden väärinkäyt-
töasetusta olisi sovellettava. 
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3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset  

Vuonna 2011 rahoitus- ja vakuutuslaitosten 
kaikkien johdannaisvelkojen arvo Suomessa 
oli 176 860 miljoonaa euroa ja johdannais-
saatavien arvo 181 927 miljoonaa euroa. 

Markkinarakennetoimija-asetus aiheuttaa 
valtaosalle OTC-johdannaiskaupan osapuo-
lista lisäkustannuksia. Asetuksen johdosta 
esitetyt kansallisen lainsäädännön muutokset 
eivät itsessään tuo merkittäviä kustannuksia 
asetuksen soveltamisalan piirissä oleville 
toimijoille. Markkinarakennetoimija-asetuk-
sen sekä 1. ja 2. lakiehdotuksen soveltamisel-
la voi kuitenkin olla merkittäviä vaikutuksia 
sellaisille yrityksille, jotka ovat asetuksessa 
tarkoitettuja finanssialan ulkopuolisia vasta-
puolia ja jotka tulevat ylittämään asetuksen 
nojalla annettavan alemmantasoisen säänte-
lyn mukaisen määrityskynnysarvon. Tällaisia 
voivat olla esimerkiksi muiden ohella ener-
giamarkkinoilla toimivat yritykset. Sen sijaan 
eläkejärjestelmien johdannaiskauppojen kes-
kusvastapuoli määritykseen sovelletaan laa-
jaa vapaaehtoista siirtymäaikaa. Tarkkojen 
taloudellisten arvioiden tekeminen niistä 
suomalaisista yrityksistä, jotka ovat asetuk-
sen soveltamisalan piirissä, ei ole mahdollis-
ta.   

 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Asetuksen noudattamisen valvonta lisää 
Finanssivalvonnan tehtäviä nykyisestä, koska 
valvonnan kohteena ovat aiempaa laajemmin 
OTC-johdannaiskaupat ja niiden osapuolet. 
Valvontaa on asetuksen noudattamisen val-
vomiseksi kohdistettava myös sellaisiin osa-
puoliin, jotka eivät välttämättä ole Finanssi-
valvonnan valvonnan piirissä tällä hetkellä. 
Asetuksessa tarkoitettu kaikkia johdannais-
sopimuksia koskeva uusi raportointivelvolli-
suus tulee koskemaan laajaa joukkoa toimi-
joita. Lisäksi asetuksen nojalla Finanssival-
vonnalle tulee sekä erilaisia päätöstä edellyt-
täviä toimenpiteitä suoritettavaksi, että sel-
laisten asetuksen perusteella annettavien il-
moitusten vastaanottamista ja rekisteröintiä, 
jotka eivät välttämättä edellytä erillisen pää-

töksen tekemistä.  Finanssivalvonnan kansal-
liset ja kansainväliset yhteistyötehtävät mui-
den viranomaisten kanssa kasvavat. Finans-
sivalvonnan ja valtiovarainministeriön on 
tehtävä aiempaa laajempaa yhteistyötä kes-
kusvastapuolen toimilupaa myönnettäessä. 
Finanssivalvonnan tehtävät ovat osittain uu-
sia ja edellyttävät lisäresursointia. 

Esityksessä ehdotetaan valtiovarainministe-
riölle keskusvastapuolen toimilupaviran-
omaisen tehtäviä. Tehtävät eivät merkittäväs-
ti poikkea voimassa olevan lainsäädännön 
nojalla tehtävästä ulkomaisten selvitysyhtei-
söjen toimilupavalvonnasta, mitä koskeva 
sääntely ehdotetaan kumottavaksi.  

Finanssivalvonnan valvottavien sekä mui-
den säänneltyjen finanssimarkkinoilla toimi-
vien määrä kasvaisi. Valvonnan suorittami-
sesta aiheutuvat kustannukset katettaisiin Fi-
nanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa 
laissa tarkoitetuilla valvontamaksuilla sekä 
toimenpidemaksuilla. Esitys lisäisi yritysten 
hallinnollisten- ja viranomaiskustannusten 
määrää. 

SEPA-asetuksen sekä huutokauppa-
asetuksen 37–42 artiklojen noudattamisen 
valvonta lisäisi Finanssivalvonnan sekä mah-
dollisesti myös kuluttaja-asiamiehen ja Va-
kuutus- ja rahoitusneuvonnan työmäärää. 

 
4  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Markkinarakennetoimija-asetuksesta on 
annettu eduskunnalle U-kirjelmä (U 38/2010 
vp). 

SEPA-asetuksesta on annettu eduskunnalle 
U-kirjelmä (U 71/2010 vp). 

Esityksestä pyydettiin lausunnot oikeusmi-
nisteriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, 
työ- ja elinkeinoministeriöltä, Suomen Pan-
kilta, Finanssivalvonnalta, valtiokonttorilta, 
valtion eläkerahastolta, Verohallinnolta, Fi-
nanssialan Keskusliitto ry:ltä, Elinkeinoelä-
män keskusliitto EK ry:ltä, Työeläkevakuut-
tajat TELA ry:ltä, Akava ry:ltä, Arvopaperi-
markkinayhdistys ry:ltä, Keskuskauppaka-
marilta, NASDAQ OMX Helsinki Oy:ltä, 
Perheyritysten liitolta, Pörssisäätiöltä, Suo-
men Ammattiliittojen Keskusjärjestö 
SAK:lta, Suomen Asianajajaliitolta, Suomen 
pääomasijoitusyhdistys ry:ltä, Suomen Struk-
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turoitujen Sijoitustuotteiden yhdistys ry:ltä, 
Suomen Yrittäjiltä, Toimihenkilökeskusjär-
jestö STTK ry:ltä sekä Euroclear Finland 
Oy:ltä. 

Pääosa lausunnonantajista piti ehdotettuja 
muutoksia kannatettavina ja ehdotuksen läh-
tökohtia perusteltuina. Saatujen lausuntojen 
perusteella asian jatkovalmistelussa esityk-
seen tehtiin yksityiskohtaisia muutoksia 
muun muassa Finanssivalvonnan valvonta-

maksusta annettua lakia koskevaan lakiehdo-
tukseen. Eräät lausunnonantajat olivat lau-
sunnoissaan muun muassa edellyttäneet eh-
dotuksen yksityiskohtaisiin perusteluihin teh-
täväksi asetuksen tulkintaa koskevia täsmen-
nyksiä. Tällaisia perusteluja ei kuitenkaan 
voida sisällyttää tähän esitykseen. Lausunto-
palautetiivistelmä, josta ilmenee pääkohtia 
esitetyistä lausunnoista, on liitetty valtioneu-
voston hankerekisteriin. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki Finanssivalvonnasta 

4 §. Valvottavat. Säännöksen 2 momenttiin 
ehdotetaan lisättävän uusi 8 a kohta. Kohdas-
sa tarkoitettu toimilupavalvottava olisi myös 
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetun lain 1 luvun 3 §:ssä määritelty 
keskusvastapuoli, jonka toiminnasta sääde-
tään markkinarakennetoimija-asetuksessa. 
Finanssivalvonnan tehtävänä olisi valvoa 
markkinarakennetoimija-asetuksessa tarkoi-
tetun suomalaisen keskusvastapuolen toimin-
taa. Finanssivalvonta osallistuu valvojien 
kollegioon Euroopan talousalueelta  palvelu-
jaan Suomeen tarjoavan keskusvastapuolen 
toiminnan valvonnassa. Suomalaisen keskus-
vastapuolen toimilupaviranomaisena toimisi 
kuitenkin arvo-osuusjärjestelmästä ja selvi-
tystoiminnasta annetun lain 4 luvussa ehdote-
tulla tavalla valtiovarainministeriö. Markki-
narakennetoimija-asetuksessa kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille säädettyjen 
tehtävien hoitamiseksi ja kansainvälisen val-
vontayhteistyön toteuttamiseksi Finanssival-
vonnan ja valtiovarainministeriön on tehtävä 
tarpeellisilta osin yhteistyötä. 

Markkinarakennetoimija-asetuksessa sää-
detään muun muassa keskusvastapuolen toi-
miluvan myöntämisen ja toiminnan harjoit-
tamisen edellytyksistä. Asetuksen voimaan-
tulon seurauksena ulkomaisia selvitysyhtei-
söjä koskeva kansallinen sääntely on ristirii-
dassa asetuksen kanssa. Finanssivalvonnasta 
annetusta laista ehdotetaan tästä syystä ku-
mottavaksi tai muutettavaksi ne voimassa 
olevat säännökset, jotka koskevat ulkomaisia 
selvitysyhteisöjä. Pykälän 5 momenttia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että viittaukset ul-
komaisiin selvitysyhteisöihin poistetaan. 

5 §. Muut finanssimarkkinoilla toimivat. 
Pykälän 20 kohtaa muutettaisiin siten, että 
uuden luetelmakohdan 21 seurauksena koh-
dan jälkeen tuleva välimerkki muutettaisiin. 
Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 21 koh-
ta. Kohdan nojalla Finanssivalvonta voisi 
kohdistaa valvontatoimenpiteitä markkinara-

kennetoimija-asetuksessa tarkoitettuun kaup-
patietorekisteriin, finanssialalla toimivaan 
vastapuoleen ja finanssialan ulkopuoliseen 
vastapuoleen. Suomalaiset finanssialalla toi-
mivat vastapuolet ovat käytännössä Finanssi-
valvonnan valvottavia myös 4 §:n nojalla. 
Kun esitys annetaan ennen Euroopan neuvos-
ton ja parlamentin direktiivin 2011/61/EU 
vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja 
direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä 
asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 
1095/2010 muuttamisesta kansallista täytän-
töönpanoa, on mahdollista, että osa erityisesti 
ulkomaisista direktiivin piiriin kuuluvista 
vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ei olisi Fi-
nanssivalvonnan valvonnan piirissä. Jos fi-
nanssialalla toimiva vastapuoli tai eläkejär-
jestelmä on Finanssivalvonnan valvottava 4 
§:n nojalla, 4 §:ää sovelletaan näihin valvot-
taviin 5 §:n 21 kohdan sijasta. 

Finanssialan ulkopuoliset vastapuolet eivät 
lähtökohtaisesti ole voimassa olevan lainsää-
dännön nojalla Finanssivalvonnan valvotta-
via, elleivät ne ole muita finanssimarkkinoil-
la toimivia Finanssivalvonnasta annetun lain 
5 §:n 1 kohdan perusteella. Valvonnan ulot-
tuviin tulee lähtökohtaisesti laaja joukko yri-
tyksiä, joista kuitenkin vain osaan valvonta 
käytännössä kohdistuisi. Markkinarakenne-
toimija-asetuksen 10 artiklan 4 kohdan nojal-
la ESMA:n on laadittavat määrityskynnysar-
vot, joita sovelletaan finanssialan ulkopuoli-
siin vastapuoliin. Väärinkäytösten ennalta es-
tämiseksi on tärkeää, että Finanssivalvonnal-
la on tosiasiallinen toimivalta puuttua toimin-
taan, jonka se epäilee täyttävän markkinara-
kennetoimija-asetuksessa ja sen nojalla anne-
tuissa alemman asteisissa teknisissä sääntely-
standardeissa säädetyt määrityskynnysarvot. 
Tästä syystä muiksi finanssimarkkinoilla 
toimiviksi ehdotetaan kaikkia asetuksessa 
tarkoitettuja finanssialan ulkopuolisia vasta-
puolia. 

Kohdassa tarkoitettuja muita finanssimark-
kinoilla toimivia olisivat myös kauppatieto-
rekisterit, jotka on säädetty markkinaraken-
netoimija-asetuksessa ESMA:n valvottaviksi 
toimijoiksi. Kotimaisessa lainsäädännössä 
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kauppatietorekisterien toimintaa ei ole erik-
seen säännelty. Jos tällainen palveluntarjoaja 
päättäisi aloittaa toiminnan Suomessa, Fi-
nanssivalvonnan olisi tehtävä tarpeellisilta 
osin valvontayhteistyötä ESMA:n kanssa, jo-
ka myöntäisi kauppatietorekisterille toimilu-
van ja valvoisi sen toimintaa. 

Eläkejärjestelmät on määritelty asetuksen 2 
artiklan 10 kohdassa. Eläkejärjestelmille on 
myönnetty eräitä poikkeuksia asetuksen so-
veltamisalasta. Mainitun artiklan d kohdassa 
on säädetty määritelmään kuuluvaksi tietyin 
edellytyksin myös muut mahdollisesti hyväk-
sytyt ja valvotut yhteisöt tai kansallisesti 
toimivat järjestelyt. Kuten finanssialalla toi-
mivien vastapuolten, myös eläkejärjestelmien 
valvontaan sovelletaan ensisijaisesti 4 §:ää. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 22 
kohta. Kohdan nojalla Finanssivalvonta voisi 
kohdistaa valvontatoimenpiteitä sellaisiin 
henkilöihin, jotka ovat velvollisia noudatta-
maan huutokauppa-asetuksen 38, 39, 40, 41 
ja 42 artiklan säännöksiä. Kohdassa tarkoitet-
tuja muita finanssimarkkinoilla toimivia oli-
sivat siten kaikki ne, jotka menettelisivät vas-
toin huutokauppa-asetuksen kyseisiä sään-
nöksiä markkinoiden väärinkäytöstä. Tällai-
sia säännöksiä ovat asetuksen 38, 39 ja 40 ar-
tiklan säännökset sisäpiirintiedon kielletystä 
käytöstä, 41 artikla markkinoiden manipu-
lointia koskevasta kiellosta sekä 42 artikla 
markkinoiden väärinkäytön vähentämistä 
koskevista erityisvaatimuksista. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 23 
kohta. Lisäys on tarpeen lakiteknisen täs-
mennyksen vuoksi asianomaisten toimijoiden 
puuttuessa lainkohdasta siihen lailla 
752/2012 tehtyjen muutosten vuoksi. Muita 
finanssimarkkinoilla toimivia olisivat, kuten 
laissa 902/2011 on tarkoitettu, edelleen mak-
sulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitetut tahot. 

6 §. Muut määritelmät. Pykälän 1 momen-
tin 3 kohta muutettaisiin siten, että viittaus 
ulkomaisen selvitysyhteisön kotipaikkaan 
poistettaisiin. Momentin 5 kohtaan lisättäi-
siin viittaus arvo-osuusjärjestelmästä ja selvi-
tystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuun 
keskusvastapuoleen. Finanssivalvonnalla oli-
si valtuudet harjoittaa valvontayhteistyötä ul-
komaisten keskusvastapuolten valvonnassa 
muiden Finanssivalvontaa vastaavien viran-
omaisten kanssa asetuksen kollegiota ja vi-

ranomaisyhteistyötä koskevien säännösten 
nojalla. 

Momentin 10 kohta ehdotetaan kumotta-
vaksi tarpeettomana. 

38 §. Rikemaksu. Pykälän 1 momentin 
3 kohdan välimerkki ehdotetaan muutetta-
vaksi. Uusi rikemaksun piiriin tuleva ryhmä 
olisi uuden lisättävän 4 kohdan mukaan hen-
kilö, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
laiminlyö tai rikkoo markkinarakennetoimi-
ja-asetuksen 4-5 tai 7-11 artiklaa. Voimassa 
olevan säännöksen 1 kohtaa sovellettaisiin, 
jos henkilö rikkoo asetuksessa säädettyjä 
velvollisuuksia toimittaa Finanssivalvonnalle 
säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin 
kuuluvia tietoja. Säännöksen 2 kohtaa sovel-
lettaisiin keskusvastapuoliin arvo-osuusjär-
jestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun 
lain 8 luvun 8 §:n nojalla. 

Asetuksen 5 artiklassa säädetään määritys-
velvollisuutta koskevasta menettelystä. Ase-
tuksen 7-11 artiklassa säädetään keskusvas-
tapuoleen pääsystä, markkinapaikkaan pää-
systä, vastapuolten ja keskusvastapuolten il-
moitusvelvollisuudesta, finanssialan ulko-
puolisista vastapuolista ja sellaisista OTC-
johdannaissopimusten riskienpienentämis-
tekniikoista, joita ei määritetä keskusvasta-
puolessa. Rikemaksu voitaisiin määrätä 10 
artiklan nojalla erityisesti 1 kohdan c alakoh-
dassa säädetyn määräajan laiminlyönnistä tai 
rikkomisesta.  Asetuksen 12 artiklan 1 koh-
dan nojalla jäsenvaltioiden on säädettävä hal-
linnollisista seuraamuksista II osaston (4-13 
artikla) säännösten rikkomisesta. Velvoitta-
vat säännökset koskevat erityisesti tietojen 
ilmoittamista viranomaiselle ja eri toimijoi-
den menettelytapasäännöksiä. Asetuksen II 
osaston säännökset asettavat toimijoille sa-
mankaltaisia velvoitteita, joiden rikkominen 
on rikemaksusäännöksessä asetettu seuraa-
musjärjestelmän piiriin. 

Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5 kohta. Kohdan mukaan Finanssivalvonta 
määräisi rikemaksun sille, joka tahallaan tai 
huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo 
huutokauppa-asetuksen 42 artiklan 2 kohdas-
sa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden. 

39 §. Julkinen varoitus. Pykälän 1 moment-
tiin ehdotetaan tehtäväksi lain Finanssival-
vonnasta annetun lain muuttamisesta 
(752/2012) 39 §:n ja 40 §:n edellyttämä laki-
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tekninen täsmennys. Momenttiin lisättäisiin 
viittaus Finanssivalvonnasta annetun lain 40 
§:n 2 momenttiin momentissa nyt olevien 
säännösten lisäksi. 

40 §. Seuraamusmaksu. Pykälän 1 moment-
tia seuraamusmaksun määräämisestä ehdote-
taan laajennettavaksi ehdotetun maksulaitos-
lain uuden 49 a §:n rikkomiseen. Maksulai-
toslakiin ehdotettavan säännöksen nojalla Fi-
nanssivalvonta voisi määrätä seuraamusmak-
sun luoton myöntämistä, riskien hallintaa ja 
toiminnan muuta järjestämistä, asiakasvaro-
jen suojaamista ja säilyttämistä, vähimmäis-
pääomaa, ja maksupalvelun markkinoinnissa 
totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa 
koskevan kiellon rikkomisesta maksulaitok-
selle, sähkörahayhteisölle ja ulkomaiselle 
maksulaitokselle. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että seuraamusmaksu määrättäi-
siin myös sille, joka tahallaan tai huolimat-
tomuudesta laiminlyö tai rikkoo markkinara-
kennetoimija-asetuksen, Finanssivalvonnan 
tai Esman:n lyhyeksimyyntiasetuksen nojalla 
tekemää päätöstä tai huutokauppa-asetuksen 
erikseen lueteltuja säännöksiä. Momentissa 
lueteltaisiin siten erikseen ne EU-asetukset 
sekä Finanssivalvonnan ja Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaisen lyhyeksimyyn-
tiasetuksen nojalla antamat päätökset, joiden 
laiminlyönnistä tai rikkomisesta voitaisiin 
määrätä seuraamusmaksu. 

Momentin nojalla Finanssivalvonta tai 
markkinaoikeus Finanssivalvonnan esityk-
sestä voisi määrätä seuraamusmaksun mark-
kinarakennetoimija-asetuksen 4 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetulle vastapuolelle, jos 
vastapuoli on tahallaan tai huolimattomuu-
desta laiminlyönyt tai rikkonut velvollisuut-
taan määrittää kaikki määritysvelvollisuuden 
piiriin kuuluvat OTC-johdannaissopimukset, 
jotka täyttävät mainitussa artiklassa asetetut 
edellytykset. Lisäksi seuraamusmaksu voitai-
siin määrätä markkinarakennetoimija-
asetuksen 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle 
finanssialan ulkopuoliselle vastapuolelle, jo-
ka tahallaan tai huolimattomuudesta on lai-
minlyönyt tai rikkonut mainitussa artiklassa 
tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden ja määri-
tysvelvollisuuden. Säännöksen tarkoituksena 
on osaltaan ennalta estää finanssialan ulko-
puolisten toimijoiden mahdollisia väärinkäy-

töksiä, koska Finanssivalvonnan tosiasialliset 
mahdollisuudet valvoa suomalaisten finans-
sialan ulkopuolisten yritysten OTC-
johdannaiskauppoja ovat rajalliset. 

43 §. Rikemaksun, julkisen varoituksen ja 
seuraamusmaksun julkistaminen. Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti. 
Markkinarakennetoimija-asetuksen 12 artik-
lan 2 kohdan mukaisesti Finanssivalvonnan 
olisi jätettävä seuraamus julkistamatta, jos 
julkistaminen vaarantaisi vakavasti rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden tai aiheuttaisi 
suhteetonta vahinkoa seuraamuksen kohteel-
le. Säännös koskisi kuitenkin myös muita Fi-
nanssivalvonnan valvottavia, joille on mää-
rätty seuraamus. Laajemmalla sovelta-
misalalla ennakoidaan tulevien EU-
lainsäädäntöhankkeiden aiheuttamia muutos-
tarpeita. 

50 d §. Toiminta markkinarakennetoimija-
asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena vi-
ranomaisena. Säännös olisi uusi ja siinä sää-
dettäisiin Finanssivalvonnan tehtävistä 
markkinarakennetoimija-asetuksen 10 artik-
lan 5 kohdassa tarkoitettuna viranomaisena ja 
22 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna suoma-
laista keskusvastapuolta valvovana toimival-
taisena viranomaisena. Lisäksi säännöksessä 
säädettäisiin Finanssivalvonnan tehtäväksi 
vastata viranomaisten välisestä yhteistyöstä 
ja tietojenvaihdon yhteensovittamisesta ase-
tuksen 23, 24, 83 ja 84 artiklassa tarkoitetulla 
tavalla. 

50 e §. Toiminta huutokauppa-asetuksessa 
tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, 
jonka mukaan Finanssivalvonta toimii huu-
tokauppa-asetuksen 43 artiklassa tarkoitettu-
na toimivaltaisena viranomaisena. Finanssi-
valvonta valvoisi siten huutokauppa-
asetuksen 37-42 artiklan säännösten noudat-
tamista finanssimarkkinoita koskevina sään-
nöksinä ja sillä olisi käytössään asetuksessa 
mainitut valvonta-, tutkinta- ja seuraamusval-
tuudet. Finanssivalvonnalla olisi myös ase-
tuksessa mainitut valtuudet eri jäsenvaltioi-
den toimivaltaisten viranomaisten väliseen 
yhteistyöhön. 

54 §. Kolmannen maan valvottavan valvon-
ta ja yhteistyö kolmannen maan valvontavi-
ranomaisen kanssa. Pykälän otsikko ehdote-
taan muutettavaksi ja 1 momentin 5 kohta 



 HE 4/2013 vp  
  

 

19

ehdotetaan kumottavaksi tarpeettomana, kun 
ulkomaista selvitysyhteisöä koskeva sääntely 
kumotaan. Momentin 4 kohtaan ehdotetaan 
tehtävän vastaavasti luettelon muuttumisen 
seurauksena välimerkin muutos. 

 
Ulkomaisten ETA-sivuliikkeiden ja muiden 

ulkomaisten valvottavien valvonta ja yhteis-
työ kotivaltion valvontaviranomaisen kanssa.  

 
Esityksessä ehdotetaan 59 §:n edellä olevaa 

väliotsikkoa muutettavaksi siten, että siitä 
poistetaan viittauksen ulkomaiseen selvi-
tysyhteisöön ja tehdään muut muutoksen 
vaatimat kielelliset tarkistukset. 

61 a §. Ulkomaisen selvitysyhteisön val-
vonta. Säännös ehdotetaan kumottavaksi, kun 
markkinarakennetoimija-asetuksessa sääde-
tään keskusvastapuolista ja siten osin myös 
kansallisessa lainsäädännössä tarkoitetuista 
ulkomaisista selvitysyhteisöistä. Kansallinen 
ulkomaisen selvitysyhteisön valvontaa kos-
keva säännös on osin ristiriidassa markkina-
rakennetoimija-asetuksen kanssa. 

67 §. Tarkastustehtävien siirtäminen. Pykä-
län 1 momentista ehdotetaan poistettavan 
viittaukset ulkomaisiin selvitysyhteisöihin 
liittyvien tarkastustehtävien siirtämisestä. 

71 §. Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tieto-
ja. Pykälään ehdotetaan lisättävän uusi 
11 a kohta, jonka mukaan Finanssivalvonnal-
la olisi oikeus luovuttaa salassapitosäännös-
ten estämättä tietoja Energiamarkkinaviras-
tolle huutokauppa-asetuksessa tarkoitettujen 
tehtävien hoitamiseksi sekä päästöoikeuksia 
koskevien johdannaismarkkinoiden valvomi-
seksi.  

Pykälän 4 momentista poistettaisiin viittaus 
ulkomaisiin selvitysyhteisöihin. Finanssival-
vonnalla olisi oikeus antaa tietoja keskusvas-
tapuolelle, jos tietojen antaminen on välttä-
mätöntä Finanssivalvonnalle säädetyn val-
vontatehtävän tai keskusvastapuolen harjoit-
taman selvitystoiminnan luotettavuuden tur-
vaamiseksi. 

 
1.2 Laki Finanssivalvonnan valvonta-

maksusta 

1 §. Maksuvelvollinen. Pykälän 1 momentin 
1 kohdasta ehdotetaan poistettavaksi viittaus 
ulkomaiseen selvitysyhteisöön. Momentin 17 

kohtaan ehdotetaan tehtäväksi teknisluontei-
nen välimerkin muutos. Momentin 18 koh-
dassa säädettäisiin maksuvelvolliseksi mark-
kinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8 
kohdassa tarkoitettu finanssialalla toimiva 
vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitettu finans-
sialan ulkopuolinen vastapuoli ja 10 kohdas-
sa tarkoitettu eläkejärjestelmä, jotka ehdote-
taan säädettäväksi Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 5 §:n 1 momentin 21 kohdassa muik-
si finanssimarkkinoilla toimiviksi. Maksu-
velvollisten piiriin ei kuitenkaan lisättäisi 
mainitussa säännöksessä ja asetuksen 2 artik-
lan 2 kohdassa tarkoitettua kauppatietorekis-
teriä, jonka valvontatehtävät on pääosin osoi-
tettu ESMA:lle. Valvontamaksuvelvollinen 
olisi vain toimija, jolla on Suomessa koti-
paikka. 

6 §. Muun maksuvelvollisen perusmaksu. 
Pykälän 1 momentista poistettaisiin ulkomai-
sen selvitysyhteisön perusmaksu, koska ul-
komaisen selvitysyhteisön sääntely ehdote-
taan kumottavaksi. Säännökseen lisättäisiin 
maksuvelvolliseksi arvo-osuusjärjestelmästä 
ja selvitystoiminnasta annetun lain 1 luvun 
3 §:n 5 kohdassa tarkoitettu keskusvastapuo-
li, joka olisi Finanssivalvonnan valvottava 
Finanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n nojal-
la. Valvontamaksu olisi 150 000 euroa. Val-
vontamaksun suuruus perustuu arvioituun 
pysyvään Finanssivalvonnalle aiheutuvan 
työmäärän lisääntymiseen, jos Suomen pe-
rustettaisiin keskusvastapuoli. 

Maksuvelvollisuus asetettaisiin myös 
markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 
8-10 kohdassa määritellyille toimijoille, joil-
la on Suomessa kotipaikka ja jotka ovat Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 5 §:ssä tar-
koitettuja muita finanssimarkkinoilla toimi-
via. Finanssivalvonta ei asettaisi valvonta-
maksua asetuksen 2 artiklan 9 kohdan nojalla 
kaikille Suomessa toimiville yrityksille vaan 
ainoastaan niille, joiden OTC-johdannais-
positiot ylittävät ESMA:n määrittämät määri-
tyskynnysarvot. Valvontamaksun määrä olisi 
10 000 euroa vuodessa ja sillä katettaisiin 
asetuksen noudattamisen valvonnasta ja Fi-
nanssivalvonnan uusista tehtävistä aiheutuvia 
kuluja. Maksu määrättäisiin maksuunpanta-
vaksi kuitenkin vain niiltä kuukausilta, jol-
loin finanssialan ulkopuolinen vastapuoli 
ylittää markkinarakennetoimija-asetuksen 10 
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artiklan 3 kohdassa säädetyn määrityskyn-
nysarvon ja on mainitun artiklan nojalla mää-
ritysvelvollisuuden piirissä. 

Säännöksen 3 momenttia muutettaisiin si-
ten, että markkinarakennetoimija-asetuksen 
2 artiklan 8-10 kohdassa tarkoitettu toimija, 
joka myös on Finanssivalvonnan valvottava, 
ei olisi velvollinen suorittamaan 6 §:n mu-
kaista perusmaksua. Jos 1 §:n 1 momentin 18 
kohdassa tarkoitettu maksuvelvollinen on Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 4 §:n nojalla 
Finanssivalvonnan valvottava, esimerkiksi 
luottolaitos, ja siten jo maksuvelvollinen, ei 
valvottavalla ole velvollisuutta suorittaa 
maksua 6 §:n nojalla. 

 
1.3 Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja sel-

vitystoiminnasta 

1 luku  Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin 
säännös lain soveltamisalasta ehdotetaan 
muutettavan siten, että viittaus ulkomaisiin 
selvitysyhteisöihin poistettaisiin, kun ulko-
maisia selvitysyhteisöjä koskeva kansallinen 
sääntely on tarkoitus kumota. 

3 §. Määritelmät. Pykälän 5 kohdan kes-
kusvastapuolen määritelmää muutettaisiin si-
ten, että määritelmä viittaisi markkinaraken-
netoimija-asetuksen 2 artiklan 1 kohtaan. Py-
kälän 6 kohdasta selvitysyhteisön selvi-
tysosapuolen määritelmästä poistettaisiin 
viittaus ulkomaiseen selvitysyhteisöön. 

 
II OSA  ARVOPAPERIKESKUK-

SEN, SELVITYSYHTEISÖN, 
KESKUSVASTAPUOLEN JA 
SELVITYSOSAPUOLEN 
TOIMINTA 

Osan otsikkoa muutettaisiin poistamalla 
viittaus ulkomaiseen selvitysyhteisöön sekä 
lisäämällä viittaus keskusvastapuoleen. 

 
3 luku Selvitysyhteisön toimilupa, 

omistajat, hallinto ja toiminta 

2 §. Selvitysyhteisön toiminta. Pykälän 
1 momentin 4 kohta kumottaisiin markkina-
rakennetoimija-asetuksen edellyttämällä ta-

valla. Kohdan kumoamisen johdosta 3 koh-
dan välimerkkiä muutettaisiin vastaavasti. 

 
4 luku  Keskusvastapuoli  

Luvun otsikko ehdotetaan muutettavaksi 
luvun 3–6 §:ien kumoamisen johdosta luvun 
nyt ehdotettua sisältöä vastaavaksi. 

1 §. Keskusvastapuolen toimilupa ja val-
vonta. Säännös olisi informatiivinen ja siinä 
viitattaisiin keskusvastapuoliin sovellettavan 
markkinarakennetoimija-asetuksen 14-21 ar-
tiklaan, jossa säädetään keskusvastapuolen 
toimiluvan myöntämisedellytyksistä ja –
menettelyistä. Säännöksen nojalla valtiova-
rainministeriö olisi suomalaisen keskusvas-
tapuolen kansallinen toimilupaviranomainen. 
Valtiovarainministeriö on myös pörssin, mo-
nenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ja ar-
vopaperikeskuksen toimilupaviranomainen. 
Keskusvastapuoli on arvopaperikaupan ja 
selvitystoiminnan järjestelmän luotettavuu-
den ja vakauden näkökulmasta merkittävä 
toimija, kuten ulkomaisten selvitysyhteisö-
jenkin on arvioitu olevan. Finanssivalvonta 
toimisi keskusvastapuolen valvonnasta vas-
taavana viranomaisena. 

2 §. Keskusvastapuolen toiminta. Keskus-
vastapuolen toiminnasta säädetään markkina-
rakennetoimija-asetuksessa. Säännös on 
luonteeltaan informatiivinen. 

Ulkomaisista selvitysyhteisöistä ja niiden 
toimilupamenettelystä Suomessa säädetään 
voimassa olevan lain 4 luvussa. Markkinara-
kennetoimija-asetuksessa säädetään 4 luvus-
sa tarkoitetuille ulkomaisille selvitysyhtei-
söille eli useissa tapauksissa keskusvastapuo-
liyhteisöille asetettavista toimilupaa ja toi-
mintaa koskevista säännöksistä. Selvitysyh-
teisön harjoittama toiminta kattaa käsitteelli-
sesti sekä arvopaperikaupan määritys- että 
toteutustoiminnan, kuten nykyisinkin. Kes-
kusvastapuolet harjoittavat arvopaperikau-
pasta johtuvien velvoitteiden määritystä, mi-
hin pääsääntöisesti lukeutuu velvoitteiden 
nettouttaminen ja uudistaminen eli novaatio. 
Ulkomaisten selvitysyhteisöjen toimintaa 
koskevaa EU-lainsäädäntöä on valmisteltu 
komission arvopaperilakia koskevassa direk-
tiiviehdotuksessa ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetusehdotuksessa arvopaperi-
toimituksen parantamisesta EU:ssa sekä ar-
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vopaperikeskuksista ja direktiivin 98/26/EY 
muuttamisesta. Ennen mainittujen säädösten 
voimaantuloa kansallisessa lainsäädännössä 
olisi välitila, jossa osaa ulkomaisia selvi-
tysyhteisöjä koskevista säännöksiä sovellet-
taisiin ulkomaisiin toimijoihin, jotka harjoit-
tavat arvopaperikaupasta johtuvien velvoit-
teiden toteutusta. Kun sääntely on keskittynyt 
toimijoiden valvontaedellytysten turvaami-
seen, esityksessä ehdotetaan ulkomaisia sel-
vitysyhteisöjä koskeva sääntely kumottavak-
si. Tällöin sääntely ei olisi ristiriidassa kes-
kusvastapuolten valvontaa ja toimintaa kos-
kevan markkinarakennetoimija-asetuksen 
kanssa. Esityksen hyväksymisen jälkeen ul-
komaisen selvitysyhteisön, joka haluaa tarjo-
ta Suomessa arvopaperikaupasta johtuvien 
velvoitteiden selvitystä, on noudatettava 
suomalaiseen selvitysyhteisöön sovellettavia 
säännöksiä. Suomessa toimii yksi ulkomai-
nen selvitysyhteisö, joka tulee kotivaltios-
saan markkinarakennetoimija-asetuksen so-
veltamisalan piiriin. 

 
5 luku  Selvitysosapuoli 

1 §. Selvitysosapuolen oikeuksien myöntä-
minen. Pykälän 2 momentin 2 kohdassa sää-
detään ulkomaisen selvitysyhteisön oikeu-
desta päästä suomalaisen selvitysyhteisön 
selvitysosapuoleksi. Markkinarakennetoimi-
ja-asetuksessa säädetään keskusvastapuolen 
toiminnan harjoittamisen edellytyksistä kat-
tavasti ja voimassa olevaa arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetun lain 4 lukua vastaavasti. Suomessa 
toimivalle ulkomaiselle keskusvastapuolelle 
on merkitystä sille, että sen oikeudet päästä 
selvitysyhteisön osapuoleksi turvataan, kun 
se täyttää sille EU:n lainsäädännössä asetetut 
edellytykset ja on toimivaltaisen viranomai-
sen valvoma toimija. Tästä syystä momentin 
2 kohtaa muutettaisiin siten, että 1 luvun 3 
§:n 5 kohdassa tarkoitetulla keskusvastapuo-
lella on oikeus päästä selvitysyhteisön selvi-
tysosapuoleksi. Keskusvastapuolen tulee 
täyttää 1 momentin 2-5 kohdassa säädetyt 
edellytykset. Keskusvastapuoli täyttää mark-
kinarakennetoimija-asetuksen 16 artiklan 1 
kohdan nojalla 1 momentin 5 kohdassa asete-
tut edellytykset, kun sillä on oltava vähintään 

7,5 miljoonan euron suuruinen pysyvä ja 
käytettävissä oleva alkupääoma. 

3 §. Velvollisuus hakea selvitysosapuoleksi. 
Säännös ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
viittaukset ulkomaiseen selvitysyhteisöön 
poistetaan. Säännöstä täsmennettäisiin lisäksi 
siten, että myös muun yhteisön, jonka määrit-
tämät arvopaperikaupoista johtuvat velvoit-
teet säännöllisesti toteutetaan selvitysyhtei-
sössä, ja jonka toiminta voisi muodostua ra-
hoitusmarkkinoiden vakauden kannalta mer-
kittäväksi, tulisi hakeutua selvitysosapuoleksi 
selvitysyhteisöön. Pykälässä tarkoitettu muu 
yhteisö voisi esimerkiksi olla suomalainen tai 
ulkomainen keskusvastapuoli. Selvitysosa-
puolivelvollisuus liittyy selvitysyhteisön ris-
kienhallintaan ja toiminnan järjestämiseen 
luotettavalla tavalla. Säännöksen tarkoituk-
sena on varmistaa selvitystoiminnan ja selvi-
tysjärjestelmän luotettavuus.  

 
6 luku Arvo-osuusjärjestelmä 

4 §. Tilinhoitajan oikeuksien myöntäminen. 
Pykälän 1 momentin johtolauseen viittaus 
ulkomaiseen selvitysyhteisöön muutettaisiin 
keskusvastapuoleksi. 

 
8 luku  Erinäiset säännökset 

5 §. Muutoksenhaku valtiovarainministeri-
ön päätökseen. Pykälän 2 momentista pois-
tettaisiin viittaukset ulkomaisiin selvitysyh-
teisöihin ja 4 luvun 1 ja 4 §:ään, jotka ehdo-
tetaan kumottavan. Momenttiin ehdotetaan 
lisättävän viittaus 4 luvun 1 §:ään ja keskus-
vastapuolen toimiluvan myöntämiseen. 

8 §. Rikemaksu. Rikemaksun piiriin lisät-
täisiin keskusvastapuolen toimilupaan ja toi-
mintaan liittyvien säännösten, joita olisivat 
markkinarakennetoimija-asetuksen 15 ja 31-
38 artikla, rikkominen. Säännös perustuu 
markkinarakennetoimija-asetuksen 22 artik-
lan 3 kohtaan. 

9 §. Seuraamusmaksu. Pykälän 1 momentin 
1 kohta ehdotetaan täydennettäväksi siten, et-
tä seuraamusmaksun piiriin lisätään arvopa-
perikeskuksen ja selvitysyhteisön toiminnan 
järjestämisen lisäksi keskusvastapuolen toi-
minnan harjoittaminen 4 luvun toimilupa-
säännöksiä tai markkinarakennetoimija-
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asetuksen 16, 26–30 sekä 39–50 artiklojen 
säännöksiä rikkomalla. 

12 §. Selvitysyhteisön toiminnan luvaton 
harjoittaminen. Säännöksestä ehdotetaan 
poistettavan viittaus ulkomaisiin selvitysyh-
teisöihin. 

13 a §. Keskusvastapuolen toiminnan luva-
ton harjoittaminen. Säännös olisi uusi ja sen 
tarkoituksena on säätää rangaistavaksi luva-
ton keskusvastapuolen toiminnan harjoitta-
minen. Selvitysyhteisöön sovellettavan seu-
raamussääntelyn tavoin luvatonta keskusvas-
tapuolitoimintaa harjoittava voitaisiin tuomi-
ta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi, jollei teko ole vähäinen tai siitä 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta. 

 
1.4 Laki kaupankäynnistä rahoitusväli-

neillä 

1 luku  Soveltamisala ja määritelmät 

4 §. Euroopan unionin lainsäädäntö. Pykä-
län luettelon 4 kohtaan tehtäisiin tekninen vä-
limerkin muutos, minkä lisäksi pykälään li-
sättäisiin uusi 5 kohta, jonka mukaan lyhyek-
simyyntiasetuksella tarkoitetaan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 
236/2012 lyhyeksimyynnistä ja tietyistä luot-
toriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä kysy-
myksistä. 

 
2 luku  Pörssitoiminta 

31 a §. Kaupankäynnin rajoittaminen. Py-
kälä olisi uusi ja lisättäisiin lyhyeksimyyn-
tiasetuksen 23 artiklan johdosta. Säännös oli-
si luonteeltaan selventävä. Säännöksen mu-
kaan Finanssivalvonnan oikeuteen määrätä 
tilapäisiä rajoituksia rahoitusvälineen lyhy-
eksimyynnille rahoitusvälineen hinnan mer-
kittävän alentumisen vuoksi kaupankäynti-
päivän aikana markkinapaikassa säädetään 
lyhyeksimyyntiasetuksen 23 artiklassa. Fi-
nanssivalvonnan olisi harkittava mainitussa 
artiklassa tarkoitettujen valtuuksien käyttä-
mistä muun muassa, mikäli artiklassa säädet-
ty merkittävän arvonalentumisen raja-arvo 
saavutettaisiin. 

33 §. Kauppojen selvitys. Pykälän 2 mo-
mentti ehdotetaan muutettavaksi ulkomaista 

selvitysyhteisöä koskevan sääntelyn kumoa-
misen seurauksena. Pörssin olisi huolehditta-
va, että sen valitsema suomalainen tai ulko-
mainen keskusvastapuoli tai selvitysyhteisö 
on järjestänyt luotettavasti yhteistoimintansa 
niin, ettei siitä aiheudu vaaraa rahoitusmark-
kinoiden vakaudelle tai kaupankäynnin luo-
tettavuudelle. 

34 §. Kaupankäyntiosapuolen oikeus valita 
selvitysyhteisö. Säännöksen 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että viittaukset selvi-
tysyhteisön kotivaltioon poistettaisiin. 

 
4 luku  Monenkeskinen kaupankäyn-

tijärjestelmä 

6 §. Kauppojen selvitys. Pykälän 2 momen-
tista ehdotetaan poistettavan viittaus ulko-
maiseen selvitysyhteisöön. 

7 a §. Kaupankäynnin rajoittaminen. Pykä-
lä olisi uusi ja se lisättäisiin lyhyeksimyyn-
tiasetuksen 23 artiklan johdosta. Säännös oli-
si luonteeltaan selventävä. Säännöksen mu-
kaan Finanssivalvonnan oikeuteen määrätä 
tilapäisiä rajoituksia rahoitusvälineen lyhy-
eksimyynnille rahoitusvälineen hinnan mer-
kittävän alentumisen vuoksi kaupankäynti-
päivän aikana markkinapaikassa säädetään 
lyhyeksimyyntiasetuksen 23 artiklassa. Fi-
nanssivalvonnan olisi harkittava mainitussa 
artiklassa tarkoitettujen valtuuksien käyttä-
mistä muun muassa, jos artiklassa säädetty 
merkittävän arvonalentumisen raja-arvo saa-
vutettaisiin. 

 
1.5 Arvopaperimarkkinalaki 

1 luku Yleiset säännökset 

5 §. Euroopan unionin lainsäädäntö. Pykä-
lään lisättäisiin uusi 2 momentti lainsäädän-
nön ymmärrettävyyden parantamiseksi. Mo-
mentin tarkoituksena olisi selventää lyhyek-
simyyntiä koskevien, EU:n lainsäädännöstä 
johtuvien, erityisten ilmoitus- ja julkistamis-
velvoitteiden soveltumista muun rahoitus-
markkinoilla voimassa olevan tiedonantovel-
vollisuuksia koskevan sääntelyn ohella. Mo-
mentin mukaan rahoitusvälineiden lyhyeksi-
myynnistä ja sitä koskevasta erityisestä tie-
donanto- ja julkistamisvelvollisuudesta sää-
detään lyhyeksimyyntiasetuksessa sen lisäk-
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si, mitä tiedonantovelvollisuudesta arvopape-
rimarkkinoilla muuten on säädetty. 

 
15 luku  Hallinnolliset seuraamukset 

1 § Rikemaksu. Rikemaksua koskevaan 
säännökseen ehdotetun uuden 2 momentin 
mukaan Finanssivalvonnasta annetun lain 
38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja 
säännöksiä olisivat 1 momentissa säädetyn 
lisäksi kumotun arvopaperimarkkinalain 
(495/1989) 5 luvun 4 ja 7 §:n säännökset il-
moitusvelvollisuudesta ja velvollisuudesta 
pitää rekisteriä. Ehdotetulla uudella 2 mo-
mentilla ensinnäkin selkeytetään rikemaksun 
soveltamisalaa sisäpiiriläisten ilmoitusvelvol-
lisuuden osalta niin, että säännöksessä viitat-
taisiin suoraan lain 13 luvun 2 §:n säännök-
sen sijasta kumotun lain 5 luvun 4 §:n sään-
nökseen ilmoitusvelvollisuudesta, jota on so-
vellettava lain 19 luvun 7 §:ään sisältyvän 
siirtymäsäännöksen vuoksi. Samalla voimas-
saolevan säännöksen 1 momentin 5 kohdan 
viittaus lain 13 luvun 2 §:n säännökseen il-
moitusvelvollisuudesta poistettaisiin. Toisek-
si uudessa 2 momentissa viitattaisiin myös 
kumotun lain 5 luvun 7 §:ään, jossa sääde-
tään liikkeeseenlaskijan velvollisuudesta pi-
tää sisäpiirirekisteriä. Finanssivalvonta voisi 
siten uuden 2 momentin mukaan määrätä ri-
kemaksun Finanssivalvonnasta annetun lain 
38 §:n mukaisesti myös sille, joka laiminlyö 
tai rikkoo kumotun lain 5 luvun 7 §:n sään-
nöksiä velvollisuudesta pitää rekisteriä. 
Säännöksen 3 momenttiin tehtäisiin vaaditta-
vat muutokset säännöksiin viittausten osalta. 
Säännöksen 3 momentissa tarkoitettuja tar-
kempia määräyksiä olisivat siten myös ku-
motun lain 5 luvun 15 §:n nojalla annetut Fi-
nanssivalvonnan määräykset, joita lain 19 lu-
vun 1 §:n 6 momentin mukaan voidaan edel-
leen soveltaa. Lain siirtymäsäännökset ilmoi-
tusvelvollisuudesta ja rekisterinpitovelvolli-
suudesta on laadittu siksi, kunnes valtiova-
rainministeriö antaa asetuksen julkisen sisä-
piirirekisterin perustamiseksi ja EU:n mark-
kinoiden väärinkäyttöasetusta on ryhdyttävä 
soveltamaan. EU:n Markkinoiden väärin-
käyttöä koskevan asetuksen voimaantulo-
ajankohta ja sen soveltamista koskeva siir-
tymäajankohta eivät vielä ole tiedossa. Sisä-
piiriläisten ilmoitusvelvollisuudesta ja kaup-

pojen julkistamisesta tullaan jatkossa säätä-
mään suoraan sovellettavassa asetuksessa. 

 
1.6 Maksulaitoslaki 

49 a §. Seuraamukset. Lakiin ehdotetaan li-
sättäväksi uusi seuraamussäännös. Finanssi-
valvonta voisi 1 momentin mukaan määrätä 
seuraamusmaksun Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 40 §:n mukaisesti luoton myöntämis-
tä, riskien hallintaa ja toiminnan muuta jär-
jestämistä, asiakasvarojen suojaamista ja säi-
lyttämistä, vähimmäispääomaa, ja maksupal-
velun markkinoinnissa totuudenvastaista tai 
harhaanjohtavaa tietoa koskevan kiellon rik-
komisesta. Seuraamus voitaisiin määrätä 
maksulaitokselle, sähkörahayhteisölle ja ul-
komaiselle maksulaitokselle. Säännös vastaa 
sisällöltään pääosin esimerkiksi sijoituspal-
velulaissa (747/2012) sijoituspalveluntarjo-
ajan seuraamuksista säädettyä. Maksulaitos-
ten tavoin sijoituspalveluntarjoaja voi olla 
esimerkiksi luottolaitos tai puhtaasti sijoitus-
palvelun tarjontaan erikoistunut toiminnan-
harjoittaja. Säännöksen tarkoituksena on, että 
maksulaitosten tekemistä väärinkäytöksistä 
aiheutuu samankaltainen seuraamus kuin 
muille rahoitusmarkkinoilla toimiville palve-
luntarjoajille, jotka rikkovat niiden toimintaa 
ja asiakkaansuojaan olennaisesti liittyviä 
säännöksiä. Ei esimerkiksi olisi perusteltua, 
että maksupalveluntarjoajalle välttyisi seu-
raamuksilta asiakasvarojen väärinkäytöksistä 
silloin, kun sijoituspalveluyritykselle aiheu-
tuisi vastaavassa tilanteessa seuraamus. 
Säännöksen tarkoituksena on osaltaan edistää 
maksujärjestelmää kohtaan tunnettua luotta-
musta ja asiakkaansuojaa. 

Säännöksen 2 momentissa säädettäisiin, et-
tä seuraamusmaksun piiriin kuuluisivat myös 
tarkemmat säännökset ja määräykset 1 mo-
mentissa tarkoitetuista säännöksistä sekä 
maksupalveludirektiivin ja sähkörahadirek-
tiivin perusteella annetut Euroopan komissi-
on päätösten säännökset. 

 
1.7 Maksupalvelulaki 

85 a §. Rangaistussäännös. Finanssival-
vonta voi yleisten toimivaltuuksiensa nojalla 
antaa valvottavilleen julkisen varoituksen, 
jos ne toimivat SEPA-asetuksessa säädetty-
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jen velvollisuuksien vastaisesti. Asetuksen 
soveltamisala koskee kuitenkin myös muita 
osapuolia, kuin Finanssivalvonnasta annetun 
lain mukaisia Finanssivalvonnan valvottavia 
tai muita finanssimarkkinoilla toimivia. Ase-
tuksen 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu mak-
supalveluntarjoaja voi olla kuka tahansa 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö. Edel-
lä mainituista syistä maksupalvelulaissa on 
tarpeen säätää erikseen seuraamuksista, joita 
asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien lai-
minlyönnistä seuraa. Asetuksen 11 artiklan 2 
kohdan mukaan seuraamuksia ei kuitenkaan 
sovelleta kuluttajiin. 

Rikoslaissa omaksutun lähtökohdan mu-
kaisesti rikoslaissa säädetään ainoastaan sel-
laisista rikoksista, joista voi seurata vankeut-
ta. Tämän vuoksi asetuksen rikkomisen seu-
raamuksista ei ole tarkoituksen-mukaista sää-
tää rikoslaissa vaan asiasta tulisi säätää mak-
supalvelulaissa. Maksupalvelulakiin ehdote-
taan lisättävän uusi säännös SEPA-asetuksen 
3-5, 8 ja 9 artiklan tahallisesta laiminlyönnis-
tä maksupalveluntarjoajalle aiheutuvasta 
rangaistuksesta. Asetuksen 3 artiklassa sää-
detään maksunsaajan ja maksajan maksupal-
veluntarjoajan saavutettavuudesta, 4 artiklas-
sa maksupalveluntarjoajien maksujärjestely-
jen yhteensopivuudesta ja 5 artiklassa mak-
supalveluntarjoajille asetetuista tilisiirto- ja 
suoraveloitustapahtumia koskevista vaati-
muksista. Suoraveloitustapahtumien siirto-
hinnoista säädetään asetuksen 8 artiklassa ja 
9 artiklassa maksujen käyttömahdollisuudes-
ta. Rangaistussäännös koskee vain niitä mai-
nittujen artiklojen säännöksiä, joissa asete-
taan selvä velvollisuus taikka jotka sisältävät 
kieltonormin. 

Teko voi olla vähäinen esimerkiksi silloin, 
kun 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tekninen 
este johtuu ylivoimaisesta maksupalveluntar-
joajan ulkopuolisesta ja vaikutusmahdolli-
suuksien ulkopuolella olevasta esteestä. 

Ehdotettu säännös sisältää toissijaisuuslau-
sekkeen. Ehdotetun rikkomussäännöksen si-
jasta voi siten tulla sovellettavaksi lähinnä ri-
koslain 36 luvun 1 § petoksesta tai 37 luvun 
8 § maksuvälinepetoksesta. 

 
1.8 Laki valtion vakuusrahastosta 

19 b §. Toiminnan rajoittaminen. Pykälän 
1 momentin 1 kohdan luetteloon lisättäisiin 
maininta keskusvastapuolista, jolloin valtio-
neuvosto voisi pykälässä säädetyillä edelly-
tyksillä rajoittaa myös arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetun lain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 
5 kohdassa tarkoitetun keskusvastapuolen 
toimintaa.  

 
2  Voimaantulo  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy-
väksytty ja vahvistettu. Markkinarakenne-
toimija-asetus on tullut voimaan 16 päivänä 
elokuuta 2012. Jäsenvaltioiden on annettava 
viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2013 SE-
PA-asetuksen rikkomiseen sovellettavat seu-
raamussäännökset. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiesityk-
set: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 

1. 
 
 

Laki 
 

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 6 §:n 1 momentin 10 kohta, 54 §:n 1 

momentin 5 kohta ja 61 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentin 10 kohta ja 54 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 

752/2012 sekä 61 a § laeissa 10/2010 ja 752/2012, 
muutetaan 4 §:n 5 momentti, 5 §:n 20 kohta, 6 §:n 1 momentin 3 ja 7 kohta, 38 §:n 1 mo-

mentin 3 kohta, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §:n otsikko ja 1 momentin 4 
kohta, 59 §:n edellä oleva väliotsikko, 67 §:n 1 momentti, sekä 71 §:n 4 momentti,  

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 5 momentti, 6 §:n 1 momentin 3 ja 7 kohta, 39 §:n 1 momentti, 
40 §:n 1 momentti, 54 §:n otsikko ja 1 momentin 4 kohta ja 71 §:n 4 momentti laissa 
752/2012, 5 §:n 20 kohta, 38 §:n 1 momentin 3 kohta ja 40 §:n 2 momentti laissa 902/2012, 
sekä 59 §:n edellä oleva väliotsikko ja 67 §:n 1 momentti laissa 10/2010, sekä 

lisätään 4 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 752/2012, uusi 8 a kohta, 5 §:ään, 
sellaisena kuin se on laeissa 752/2012 ja 902/2012, uusi 21, 22 ja 23 kohta, 38 §:n 1 moment-
tiin, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012 ja 902/2012, uusi 4 ja 5 kohta, 43 §:ään, sellaisena 
kuin se on laissa 752/2012, uusi 2 momentti, lakiin uusi 50 d ja e § ja 71 §:n 1 momenttiin, 
sellaisena kuin se on osaksi laeissa 194/2011 ja 752/2012, uusi 11 a kohta seuraavasti: 
 

4 § 

Valvottavat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä 

laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 a) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-
toiminnasta annetussa laissa tarkoitettua kes-
kusvastapuolta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonta valvoo ulkomaisten ETA-
valvottavien Suomessa olevien sivuliikkei-
den toimintaa ja ulkomaisten ETA-
lisäeläkelaitosten toimintaa Suomessa sekä 
sellaista ulkomaisten valvottavien palvelujen 
tarjoamista Suomessa, jota harjoitetaan sivu-

liikettä perustamatta, niin kuin 5 ja 6 luvussa 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
5 § 

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

 
Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tar-

koitetaan tässä laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) sitä, joka on lyhyeksimyynnistä ja tie-
tyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvis-
tä kysymyksistä annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
236/2012, jäljempänä lyhyeksimyyntiasetus, 
5 artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen teke-
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mään ilmoituksen, 6 artiklan 1 kohdan nojal-
la velvollinen julkistamaan tietoja, 7 artiklan 
1 kohdan tai 8 artiklan nojalla velvollinen te-
kemään ilmoituksen, sitä, joka on velvollinen 
noudattamaan 12, 13 tai 14 artiklassa säädet-
tyjä rajoituksia, sitä, joka 17 artiklan nojalla 
tekee poikkeusta koskevan ilmoituksen sekä 
sitä, joka on velvollinen noudattamaan Fi-
nanssivalvonnan 18 artiklan 1 kohdan, 19 ar-
tiklan 2 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan, 21 ar-
tiklan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Euroo-
pan arvopaperimarkkinaviranomaisen 28 ar-
tiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätöstä; 

21) OTC-johdannaisista, keskusvastapuo-
lista ja kauppatietorekistereistä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 648/2012, jäljempänä markkinara-
kennetoimija-asetus, 2 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua kauppatietorekisteriä, 8 kohdassa 
tarkoitettua finanssialalla toimivaa vastapuol-
ta, 9 kohdassa tarkoitettua finanssialan ulko-
puolista vastapuolta ja 10 kohdassa tarkoitet-
tua eläkejärjestelmää; 

22) sitä, joka on velvollinen noudattamaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kau-
pan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuo-
nekaasujen päästöoikeuksien huutokaupan 
ajoituksesta, hallinnoinnista ja muista näkö-
kohdista annetun komission asetuksen (EU) 
N:o 1031/2010, jäljempänä huutokauppa-
asetus, 38-42 artiklan säännöksiä;  

23) maksulaitoslain 7 §:ssä tarkoitettua 
maksupalvelun tarjoajaa ja 7 a §:ssä tarkoi-
tettua sähköisen rahan liikkeeseenlaskijaa.  

 
 

6 § 

Muut määritelmät 

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

3) kotivaltiolla ETA-valtiota, joka on 
myöntänyt toimiluvan ulkomaiselle ETA-
valvottavalle; kotivaltiolla tarkoitetaan myös 
ETA-valtiota, joka on myöntänyt toimiluvan 
sellaiselle yritykselle, joka tarjoaa tai aikoo 
tarjota rahoitus- tai vakuutuspalveluja Suo-
meen perustamatta sivuliikettä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) ulkomaisella valvottavalla yritystä, joka 
vastaa luottolaitostoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspalvelu-
laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, si-
joitusrahastolaissa tarkoitettua rahastoyhtiö-
tä, vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuutus-
yhtiötä, maksulaitoslaissa tarkoitettua maksu-
laitosta tai arvo-osuusjärjestelmästä ja selvi-
tystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua 
keskusvastapuolta ja jolla on Suomessa sivu-
liike taikka joka tarjoaa tai aikoo tarjota 
Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
38 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) laiminlyö tai rikkoo lyhyeksimyyntiase-
tuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, 6 artiklan 1 kohdassa sää-
detyn velvollisuuden julkistaa tietoja taikka 
7 artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden taikka ei noudata 
12 artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdas-
sa tai 14 artiklan 1 kohdassa säädettyä rajoi-
tusta taikka Finanssivalvonnan 18 artiklan 
1 kohdan tai 19 artiklan 2 kohdan nojalla te-
kemää päätöstä; 

4) laiminlyö tai rikkoo markkinarakenne-
toimija-asetuksen 5 artiklaa määritysvelvolli-
suutta koskevasta menettelystä, 7 artiklaa 
keskusvastapuoleen pääsystä, 8 artiklaa 
markkinapaikkaan pääsystä, 9 artiklaa ilmoi-
tusvelvollisuudesta tai 11 artiklaa sellaisia 
OTC-johdannaissopimuksia koskevista ris-
kienpienentämistekniikoista, joita ei määrite-
tä keskusvastapuolessa; 

5) laiminlyö tai rikkoo huutokauppa-
asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
39 § 

Julkinen varoitus 

Finanssivalvonta antaa valvottavalle ja 
muulle finanssimarkkinoilla toimivalle julki-
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sen varoituksen, jos tämä tahallaan tai huo-
limattomuudesta menettelee muiden kuin 
38 §:n 1 momentissa taikka 40 §:n 1 tai 
2 momentissa tarkoitettujen finanssimarkki-
noita koskevien säännösten tai niiden nojalla 
annettujen määräysten vastaisesti. Valvotta-
valle julkinen varoitus annetaan myös, jos 
valvottava tahallaan tai huolimattomuudesta 
menettelee toimilupansa ehtojen tai toimin-
taansa koskevien sääntöjen vastaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 § 

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 
2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 
9 §:ssä tai maksulaitoslain 49 a §:ssä tarkoi-
tettuja säännöksiä.  

Seuraamusmaksu määrätään myös sille, jo-
ka tahallaan tai huolimattomuudesta laimin-
lyö tai rikkoo: 

1) markkinarakennetoimija-asetuksen 4 ar-
tiklan 1 kohdan tai 3 kohdan säännöstä fi-
nanssimarkkinoilla toimivan vastapuolen te-
kemien OTC-johdannaisten määritysvelvolli-
suudesta taikka 10 artiklan 1 kohdan sään-
nöstä finanssialan ulkopuolisen vastapuolen 
tekemien OTC-johdannaisten määritysvel-
vollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta; 

2) Finanssivalvonnan lyhyeksimyyntiase-
tuksen 20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 
1 kohdan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Eu-
roopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
28 artiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätös-
tä tai 

3) huutokauppa-asetuksen 38, 39 ja 40 ar-
tiklan säännöksiä sisäpiirintiedon kielletystä 
käytöstä, 41 artiklan säännöksiä markkinoi-
den manipulointia koskevasta kiellosta tai 
42 artiklan 1, 3 tai 5 kohdan säännöksiä 
markkinoiden väärinkäytön vähentämistä 
koskevista erityisvaatimuksista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

43 § 

Rikemaksun, julkisen varoituksen ja seuraa-
musmaksun julkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta ei julkista 1 momentissa 

tarkoitettua seuraamusta, jos julkistaminen 
saattaisi vakavasti vaarantaa rahoitusmarkki-
noiden vakauden tai saattaisi aiheuttaa koh-
tuutonta vahinkoa seuraamuksen kohteelle. 

 
50 d § 

Toiminta markkinarakennetoimija-
asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisen vi-

ranomaisena 

Finanssivalvonta toimii markkinarakenne-
toimija-asetuksen 10 artiklan 5 kohdassa tar-
koitettuna viranomaisena ja 22 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuna asetuksen noudat-
tamista valvovana toimivaltaisena viran-
omaisena. Finanssivalvonta vastaa mainitun 
asetuksen 23, 24, 83 ja 84 artiklassa tarkoite-
tusta viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja 
tietojenvaihdon yhteensovittamisesta. 

 
50 e § 

Toiminta huutokauppa-asetuksessa tarkoitet-
tuna toimivaltaisena viranomaisena 

  
Finanssivalvonta toimii huutokauppa-

asetuksen 43 artiklassa tarkoitettuna toimi-
valtaisena viranomaisena.  

 
54 § 

Kolmannen maan valvottavan valvonta ja yh-
teistyö kolmannen maan valtion valvontavi-

ranomaisen kanssa 

Finanssivalvonnan on oltava tarkoituksen-
mukaisessa yhteistyössä sellaisen kolmannen 
maan valvontaviranomaisen kanssa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) jonka valvonnassa olevan yrityksen liik-
keeseen laskemia arvopapereita on säännel-
lyllä markkinalla tai monenkeskisessä kau-



 HE 4/2013 vp  
  

 

28 

pankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin koh-
teena Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Ulkomaisten ETA-sivuliikkeiden ja muiden 
ulkomaisten valvottavien valvonta sekä yh-
teistyö kotivaltion valvontaviranomaisen 

kanssa 

 
67 §  

Tarkastustehtävien siirtäminen 

Finanssivalvonta voi tehdä kotivaltion val-
vontaviranomaisen kanssa sopimuksen siitä, 
että Finanssivalvonta suorittaa ulkomaisen 
ETA-valvottavan tarkastukseen liittyviä sel-
laisia tehtäviä, jotka kuuluvat kotivaltion 
valvontaviranomaisen vastuulle. Finanssival-
vonta voi myös tehdä isäntävaltion valvonta-
viranomaisen kanssa sopimuksen siitä, että 
tämä suorittaa Finanssivalvonnan vastuulla 
olevan valvottavan tarkastukseen liittyviä 
tehtäviä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 

luovuttaa salassapitosäännösten estämättä 
tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 a) Energiamarkkinavirastolle huuto-
kauppa-asetuksessa tarkoitettujen tehtävien 
hoitamiseksi sekä päästöoikeuksien johdan-
naismarkkinoiden valvomiseksi; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnalla on oikeus ilmoittaa 
valvottaville ja ulkomaisille ETA-
sivuliikkeille, jos samalla velallisella havai-
taan olevan niiltä huomattavia sitoumuksia 
tai velvoitteita taikka jos on syytä epäillä 
jonkin niiden asiakkaan toiminnan aiheutta-
van niille vahinkoa. Lisäksi Finanssivalvon-
nalla on oikeus antaa valvottavia ja ulkomai-
sia valvottavia koskevia tietoja kaupankäyn-
nistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tar-
koitetulle pörssille ja monenkeskisen kau-
pankäynnin järjestäjälle Suomessa sekä arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitetulle arvopaperikes-
kukselle, selvitysyhteisölle ja keskusvasta-
puolelle sekä muuta finanssimarkkinoilla 
toimivaa ja muita henkilöitä koskevia tietoja 
pörssille, jos tietojen antaminen on välttämä-
töntä niille säädetyn valvontatehtävän tai nii-
den harjoittaman selvitystoiminnan luotetta-
vuuden turvaamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 

————— 
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2.  

Laki  
Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta 

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

1 ja 17 kohta sekä 6 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 758/2012, sekä 
lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 758/2012, uusi 18 kohta ja 6 §:ään, 

sellaisena kuin se on laissa 758/2012, uusi 4 momentti seuraavasti: 
 

1 §  

Maksuvelvollinen 

Finanssivalvonnan valvontamaksun on 
velvollinen suorittamaan: 

1) Finanssivalvonnasta annetun lain 
(878/2008) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
valvottava, 5 momentissa tarkoitettu ulko-
maisen valvottavan sivuliike ja 6 momentissa 
tarkoitettu eläkerahasto ja eläkelaitos; 
— — — — — — — — — — — — — —  

17) kolmannen maan luottolaitoksen edus-
tusto; 

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

(EU) N:o 648/2012 (markkinarakennetoimi-
ja-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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvol-
lisen perusmaksun määrä euroina sekä mak-
sun suorittamiseen velvolliset määräytyvät 
seuraavasti: 

 
Maksuvelvollinen  Perusmaksu  

euroina  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu arvopaperikeskus  

260 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletus-
suojarahasto  

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  
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö  3 000  
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) 
tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö  

6 000  

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

10 000  
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pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön omistusyhtei-
sö  

10 000  

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhtei-
sö  

1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusme-
klari  

1 000 Perusmaksua koro-
tetaan 180 euroa jokaista 
vakuutusmeklariyrityksen 
tai yksityisen elinkeinon-
harjoittajan palveluksessa 
olevaa valvontamaksun 
määräämisvuotta edeltä-
vän vuoden päättyessä 
rekisteröityä vakuutus-
meklaria kohden.  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu tilinhoitaja  

6 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa 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 tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija  

15 500 Perusmaksua ko-
rotetaan 16 000 euroa, jos 
osakkeelle on kaupan-
käynnistä rahoitusväli-
neillä annetun lain 5 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetut 
likvidit markkinat.  

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

12 500  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on tä-
män lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkee-
seenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa  

10 500 Perusmaksua ko-
rotetaan 11 000 euroa, jos 
osakkeelle on kaupan-
käynnistä rahoitusväli-
neillä annetun lain 5 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetut 
likvidit markkinat.  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

3 000  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi 
kuin osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan ta-

3 000  



 HE 4/2013 vp  
  

 

31

lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa  
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetus-
sa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäyn-
nin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen liik-
keeseenlaskija  

4 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetus-
sa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäyn-
nin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun arvopape-
rin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

1 000  

Eläketurvakeskus  10 000  
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta  1 000  
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 8-10 kohdassa 
tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa tarkoi-
tettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja  10 kohdassa tar-
koitettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa 

10 000 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tämän pykälän mukainen, muulle kuin 
markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 
8–10 kohdassa tarkoitetulle määrättävä, mak-
su koskee myös 4 §:ssä tarkoitettua maksu-
velvollista. Jos osakkeen liikkeeseenlaskija 
on laskenut liikkeeseen myös muita tässä py-
kälässä tarkoitettuja arvopapereita, maksu-
velvolliselta peritään maksu kummankin pe-
rusteen mukaisesti. 

Markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artik-
lan 9 kohdassa tarkoitettu finanssialan ulko-
puolinen vastapuoli on velvollinen suoritta-
maan maksun tämän pykälän nojalla niiltä 
kuukausilta, joina markkinarakennetoimija-
asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
määrityskynnysarvo on ylitetty. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
————— 
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3. 

Laki 
 

 arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 3 luvun 

2 §:n 1 momentin 4 kohta ja 4 luvun 3—6 §, 
muutetaan 1 luvun 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, II osan otsikko, 3 luvun 

2 §:n 1 momentin 3 kohta, 4 luvun otsikko sekä 1 ja 2 §, 5 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohta ja 
3 §, 6 luvun 4 §:n 1 momentin johtolause, 8 luvun 5 §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentin 
1 kohta ja 12 § sekä 

lisätään 8 lukuun uusi 13 a § seuraavasti: 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan arvo-osuusjärjestel-
män ylläpitämiseen ja selvitystoiminnan har-
joittamiseen Suomessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

3 § 

Määritelmät 

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

5) keskusvastapuolella OTC-johdannaisis-
ta, keskusvastapuolista ja kauppatietorekiste-
reistä annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EU) N:o 648/2012, jäl-
jempänä markkinarakennetoimija-asetus, 2 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteisöä; 

6) selvitysosapuolella yhteisöä, jolle on 
myönnetty oikeus antaa rahoitusvälineitä 
koskevia kauppoja tai muita luovutuksia sel-
vitysyhteisön selvitettäväksi; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
II OSA 

ARVOPAPERIKESKUKSEN, SELVI-
TYSYHTEISÖN, KESKUSVASTAPUO-
LEN JA SELVITYSOSAPUOLEN TOI-

MINTA 

3 luku 

Selvitysyhteisön toimilupa, omistajat, hal-
linto ja toiminta 

2 § 

Selvitysyhteisön toiminta 

Selvitysyhteisö saa selvitystoiminnan li-
säksi toimiluvassa määrätyin edellytyksin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) toimia selvitysosapuolena. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 luku 

Keskusvastapuoli 

1 § 

Keskusvastapuolen toimilupa ja valvonta 

Suomalaisen keskusvastapuolen markkina-
rakennetoimija-asetuksen 22 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettu toimilupaviranomainen on 
valtiovarainministeriö. Finanssivalvonnan 
asemasta keskusvastapuolen toimintaa val-
vovana toimivaltaisena viranomaisena sääde-
tään Finanssivalvonnasta annetun lain 
50 d §:ssä. Keskusvastapuolen toimiluvan 
myöntämisedellytyksistä ja -menettelyistä 
säädetään markkinarakennetoimija-asetuksen 
14-21 artiklassa. 

 
2 § 

Keskusvastapuolen toiminta 

Keskusvastapuolen toiminnasta säädetään 
markkinarakennetoimija-asetuksessa. 

 
5 luku  

Selvitysosapuoli 

1 § 

Selvitysosapuolen oikeuksien myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Selvitysyhteisön on lisäksi myönnettävä 

selvitysosapuolen oikeudet: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) keskusvastapuolelle, joka täyttää 1 mo-
mentin 2—5 kohdassa säädetyt edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
3 § 

Velvollisuus hakea selvitysosapuoleksi 

Sellaisen selvitysyhteisön tai muun yhtei-
sön, jonka määrittämät arvopaperikaupoista 
johtuvat velvoitteet toteutetaan säännöllisesti 
selvitysyhteisössä ja jonka toiminta voi muo-
dostua rahoitusmarkkinoiden vakauden kan-

nalta merkittäväksi, tulee hakea selvitysosa-
puolen oikeudet mainitussa selvitysyhteisös-
sä. 

 
6 luku 

Arvo-osuusjärjestelmä 

4 § 

Tilinhoitajan oikeuksien myöntäminen 

 
Arvopaperikeskuksen on myönnettävä ti-

linhoitajan oikeudet Suomen valtiolle, Suo-
men Pankille, toisen ETA-valtion keskus-
pankille, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 
annetussa laissa tarkoitetulle pörssille, selvi-
tysyhteisölle ja keskusvastapuolelle sekä sel-
laiselle sijoituspalvelun tarjoajalle ja selvi-
tysosapuolelle: 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 luku 

Erinäiset säännökset 

5 § 

Muutoksenhaku valtiovarainministeriön pää-
tökseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä ar-

vopaperikeskuksen toimiluvan myöntämises-
tä, 2 luvun 23 §:ssä tarkoitettua päätöstä ar-
vopaperikeskuksen sääntöjen vahvistamises-
ta, 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä selvi-
tysyhteisön toimiluvan myöntämisestä tai 
3 luvun 5 §:ssä tarkoitettua päätöstä selvi-
tysyhteisön sääntöjen vahvistamisesta taikka 
4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä keskus-
vastapuolen toimiluvan myöntämisestä ei ole 
annettu niiden antamiselle säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituk-
sen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuk-
sen hylkäävään päätökseen. Tällaisen vali-
tuksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. 
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos 
päätös on annettu valituksen tekemisen jäl-
keen. Muilta osin valituksen tekemisestä ja 
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käsittelystä säädetään hallintolainkäyttölais-
sa.  

 
8 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 
1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja sään-
nöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomi-
sesta määrätään rikemaksu, ovat 2 luvun 
26—28 §:n säännökset sisäpiiri-ilmoituksesta 
ja sisäpiirirekisteristä ja markkinarakenne-
toimija-asetuksen 15 ja 31-38 artiklan sään-
nökset keskusvastapuolen toiminnasta. 

 
9 §  

Seuraamusmaksu  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyön-
nistä tai rikkomisesta määrätään seuraamus-
maksu, ovat: 

1) tämän lain 2 luvun 15 §:n ja 3 luvun 1 
§:n säännökset arvopaperikeskuksen ja selvi-
tysyhteisön toiminnan järjestämisestä sekä 
markkinarakennetoimija-asetuksen 16, 26-30 
sekä 39-50 artiklan säännökset keskusvasta-
puolen toiminnan järjestämisestä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

12 § 

Selvitysyhteisön toiminnan luvaton harjoit-
taminen 

 
Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-

muudesta harjoittaa selvitysyhteisön toimin-
taa vastoin 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, on 
tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, luvattomasta selvitysyhteisön toimin-
nan harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään yhdeksi vuodeksi. 

 
13 a § 

Keskusvastapuolen toiminnan luvaton har-
joittaminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta harjoittaa keskusvastapuolen toi-
mintaa vastoin markkinarakennetoimija-
asetuksen 14 artiklaa, on tuomittava, jollei 
teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa sää-
detä ankarampaa rangaistusta, luvattomasta 
keskusvastapuolen toiminnan harjoittamises-
ta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
————— 
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4. 

 

Laki 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 1 luvun 4 §:n 4 koh-

ta, 2 luvun 33 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti ja 4 luvun 6 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 1 luvun 4 §:ään uusi 5 kohta, 2 lukuun uusi 31 a § ja 4 lukuun uusi 7 a § seuraavas-

ti: 
 

1 luku 

Soveltamisala ja määritelmät 

4 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

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

4) pörssilistadirektiivillä arvopaperien ot-
tamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen 
liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiiviä 2001/34/EY; 

5) lyhyeksimyyntiasetuksella lyhyeksi-
myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtoso-
pimuksiin liittyvistä kysymyksistä annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) N:o 236/2012. 

 
2 luku  

Pörssitoiminta 

31 a § 

Kaupankäynnin rajoittaminen 

Finanssivalvonnan oikeudesta määrätä tila-
päisiä rajoituksia rahoitusvälineen lyhyeksi-

myynnille sen hinnan merkittävän alentumi-
sen vuoksi säädetään lyhyeksimyyntiasetuk-
sen 23 artiklassa. 

 
33 § 

Kauppojen selvitys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos pörssi käyttää kauppojen selvitykseen 

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettua keskusvas-
tapuolta, pörssin, mainitussa laissa tarkoite-
tun selvitysyhteisön ja keskusvastapuolen on 
järjestettävä yhteistoimintansa siten, ettei 
kaupankäynnin luotettavuus tai rahoitus-
markkinoiden vakaus vaarannu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
34 §  

Kaupankäyntiosapuolen oikeus valita selvi-
tysyhteisö  

Kaupankäyntiosapuolella on oikeus käyttää 
myös muuta selvitysyhteisöä kuin pörssin 
käyttämää selvitysyhteisöä säännellyllä 
markkinalla tehdyistä kaupoista johtuvien 
velvollisuuksiensa toteuttamiseksi, jos pörs-
sin ja mainittujen selvitysyhteisöjen yhteis-
toiminta on järjestetty siten, ettei kaupan-
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käynnin luotettavuus tai rahoitusmarkkinoi-
den vakaus vaarannu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
4 luku  

Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä 

6 § 

Kauppojen selvitys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos monenkeskisen kaupankäynnin järjes-

täjä käyttää kauppojen selvitykseen arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitettua keskusvasta-
puolta, kaupankäynnin järjestäjän, mainitussa 
laissa tarkoitetun selvitysyhteisön ja keskus-

vastapuolen on järjestettävä yhteistoimintan-
sa siten, ettei kaupankäynnin luotettavuus tai 
rahoitusmarkkinoiden vakaus vaarannu. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 a § 

Kaupankäynnin rajoittaminen 

 
Finanssivalvonnan oikeudesta määrätä tila-

päisiä rajoituksia rahoitusvälineen lyhyeksi-
myynnille sen hinnan merkittävän alentumi-
sen vuoksi säädetään lyhyeksimyyntiasetuk-
sen 23 artiklassa. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
20  . 

————— 
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5. 

 Laki  
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 15 luvun 1 § sekä 
lisätään 1 luvun 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

 
1 luku 

Yleiset säännökset 

5 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä tiedonantovelvollisuudes-

ta arvopaperimarkkinoilla muuten säädetään, 
rahoitusvälineiden lyhyeksimyynnistä ja sitä 
koskevasta erityisestä tiedonanto- ja julkis-
tamisvelvollisuudesta säädetään lyhyeksi-
myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtoso-
pimuksiin liittyvistä kysymyksistä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 236/2012. 
 

15 luku 

Hallinnolliset seuraamukset 

1 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-

siä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta 
määrätään rikemaksu, ovat:  

1) 5 luvun 4 §:n säännös markkinointiai-
neiston toimittamisesta Finanssivalvonnalle;  

2) 8 luvun 2—7 §:n säännökset tiedonanto-
velvollisuudesta;  

3) 9 luvun 5 ja 9—11 §:n säännökset huo-
mattavien  omistus- ja ääniosuuksien ilmoi-
tusvelvollisuudesta;  

4) 10 luvun 5 ja 6 §:n säännökset säännel-
tyjen tietojen saatavilla pidosta.  

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi kumo-
tun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 5 lu-
vun 4 ja 7 §:n säännökset ilmoitusvelvolli-
suudesta ja velvollisuudesta pitää rekisteriä.  

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1  
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä ovat 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi  
1 momentin 1—4 kohdassa ja 2 momentissa 
tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat 
säännökset ja määräykset. 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 

————— 
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6. 

 Laki 
 maksulaitoslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maksulaitoslakiin (297/2010) uusi 48 a § seuraavasti: 
 

48 a § 

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyön-
nistä tai rikkomisesta maksulaitokselle, säh-
körahayhteisölle tai ulkomaiselle maksulai-
tokselle määrätään seuraamusmaksu, ovat 
tämän lain: 

1) 10 § luoton myöntämisestä; 
2) 19 § riskien hallinnasta ja toiminnan 

muusta järjestämisestä; 
3) 26 § asiakasvarojen suojaamisesta ja säi-

lyttämisestä; 
4) 27 § vähimmäispääomasta; 
5) 32 §:n 2 momentti kiellosta antaa mak-

supalvelun markkinoinnissa totuudenvastais-
ta tai harhaanjohtavaa tietoa. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä tar-

koitettuja säännöksiä ovat myös mainitun 
momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja sään-
nöksiä koskevat tarkemmat säännökset ja 
määräykset sekä maksupalveluista sisämark-
kinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 
2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja 
direktiivin 97/5/EY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2007/64/EY sekä sähköisen rahan liik-
keeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloit-
tamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan va-
kauden valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY 
ja 2006/48/EY muuttamisesta sekä direktii-
vin 2000/46/EY kumoamisesta annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/110/EY perusteella annettujen Euroo-
pan komission päätösten säännökset. 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
20  .

————— 
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7.  

Laki 
maksupalvelulain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maksupalveluista annettuun lakiin (290/2010) uusi 85 a § seuraavasti: 
 

9 luku 

Valvonta 

85 a § 

Rangaistussäännös 

Joka elinkeinotoiminnassa tahallaan lai-
minlyö noudattaa euromääräisiä tilisiirtoja ja 
suoraveloituksia koskevista teknisistä ja lii-
ketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä 
asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 260/2012 

1) 3 artiklan säännöstä maksupalveluntar-
joajan saavutettavuudesta, 

2) 4 artiklan säännöstä maksupalveluntar-
joajien maksujärjestelyjen yhteensopivuudes-
ta, 

3) 5 artiklan säännöstä maksupalveluntar-
joajille asetetuista tilisiirto- ja suoraveloitus-
tapahtumia koskevista vaatimuksista, 

4) 8 artiklan säännöstä suoraveloitustapah-
tumien siirtohinnoista tai 

5) 9 artiklan säännöstä maksujen käyttö-
mahdollisuudesta  
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai sii-
tä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, maksupalvelurikkomuksesta sak-
koon. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
————— 
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8.  

Laki  
valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) 19 b §:n 1 momentin 1 kohta, 

sellaisena kuin se on laissa 771/2012, seuraavasti: 
 

19 b § 

Toiminnan rajoittaminen 

Valtioneuvosto voi, jos se on rahoitus-
markkinoiden vakavien kansainvälisten häi-
riöiden tai toisen valtion viranomaisten toi-
mien takia välttämätöntä Suomen rahoitus-
markkinoiden tai rahoitusmarkkinoilla toimi-
vien vakaan ja häiriöttömän toiminnan tur-
vaamiseksi, enintään kuudeksi kuukaudeksi: 

 
1) rajoittaa luottolaitosten, rahastoyhtiöi-

den, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyritys-
ten, pörssien, selvitysyhteisöjen, keskusvas-
tapuolten ja arvopaperikeskusten toimiluvan 
ja sääntöjen mukaista toimintaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 

20  . 
 
 

Helsingissä 7 päivänä helmikuuta 2013 

 
 

Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri 

 

 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 
 

1.  

Laki 
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 6 §:n 1 momentin 10 kohta, 54 §:n 1 

momentin 5 kohta ja 61 a §, 
 sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentin 10 kohta ja 54 §:n 1 momentin 5 kohta laissa 

752/2012 sekä 61 a § laeissa 10/2010 ja 752/2012,  
muutetaan 4 §:n 5 momentti, 5 §:n 20 kohta, 6 §:n 1 momentin 3 ja 7 kohta, 38 §:n 1 mo-

mentin 3 kohta, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 1 ja 2 momentti, 54 §:n otsikko ja 1 momentin 4 
kohta, 59 §:n edellä oleva väliotsikko, 67 §:n 1 momentti, sekä 71 §:n 4 momentti, 

 sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 5 momentti, 6 §:n 1 momentin 3 ja 7 kohta, 39 §:n 1 momentti, 
40 §:n 1 momentti, 54 §:n otsikko ja 1 momentin 4 kohta ja 71 §:n 4 momentti laissa 
752/2012, 5 §:n 20 kohta, 38 §:n 1 momentin 3 kohta ja 40 §:n 2 momentti laissa 902/2012, 
sekä 59 §:n edellä oleva väliotsikko ja 67 §:n 1 momentti laissa 10/2010, sekä 

lisätään 4 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 752/2012 uusi 8 a kohta, 5 §:ään, 
sellaisena kuin se on laeissa 752/2012 ja 902/2012 uusi 21, 22 ja 23 kohta, 38 §:n 1 moment-
tiin, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012 ja 902/2012, uusi 4 ja 5 kohta, 43 §:ään, sellaisena 
kuin se on laissa 752/2012, uusi 2 momentti, lakiin uusi 50 d ja e § ja 71 §:n 1 momenttiin, 
sellaisena kuin se on osaksi laeissa 194/2011 ja 752/2012, uusi 11 a kohta seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 §

Valvottavat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä 

laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonta valvoo ulkomaisten ETA-
valvottavien Suomessa olevien sivuliikkeiden 
toimintaa, ulkomaisten ETA-
lisäeläkelaitosten ja ulkomaisten selvitysyh-
teisöjen toimintaa Suomessa sekä sellaisten 
ulkomaisten valvottavien palvelujen tarjoa-
mista ja ulkomaisten selvitysyhteisöjen toi-
mintaa Suomessa, joita harjoitetaan sivulii-

4 § 

Valvottavat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä 

laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 a) arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-
toiminnasta annetussa laissa tarkoitettua 
keskusvastapuolta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonta valvoo ulkomaisten ETA-
valvottavien Suomessa olevien sivuliikkeiden 
toimintaa ja ulkomaisten ETA-
lisäeläkelaitosten toimintaa Suomessa sekä 
sellaista ulkomaisten valvottavien palvelujen 
tarjoamista Suomessa, jota harjoitetaan sivu-
liikettä perustamatta, niin kuin 5 ja 6 luvussa 
säädetään. 
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kettä perustamatta, niin kuin 5 ja 6 luvussa 
säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) sitä, joka on lyhyeksimyynnistä ja tie-
tyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvistä 
kysymyksistä annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 236/2012, 
jäljempänä lyhyeksimyyntiasetus, 5 artiklan 1 
kohdan nojalla velvollinen tekemään ilmoi-
tuksen, 6 artiklan 1 kohdan nojalla velvolli-
nen julkistamaan tietoja, 7 artiklan 1 kohdan 
tai 8 artiklan nojalla velvollinen tekemään il-
moituksen, sitä, joka on velvollinen noudat-
tamaan 12, 13 tai 14 artiklassa säädettyjä ra-
joituksia, sitä, joka 17 artiklan nojalla tekee 
poikkeusta koskevan ilmoituksen sekä sitä, 
joka on velvollinen noudattamaan Finanssi-
valvonnan 18 artiklan 1 kohdan, 19 artiklan 2 
kohdan, 20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan tai 
23 artiklan 1 kohdan taikka Euroopan arvo-
paperimarkkinaviranomaisen 28 artiklan 1 
kohdan nojalla tekemää päätöstä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 §

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

20) sitä, joka on lyhyeksimyynnistä ja tie-
tyistä luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvis-
tä kysymyksistä annetun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
236/2012, jäljempänä lyhyeksimyyntiasetus, 5 
artiklan 1 kohdan nojalla velvollinen teke-
mään ilmoituksen, 6 artiklan 1 kohdan nojal-
la velvollinen julkistamaan tietoja, 7 artiklan 
1 kohdan tai 8 artiklan nojalla velvollinen te-
kemään ilmoituksen, sitä, joka on velvollinen 
noudattamaan 12, 13 tai 14 artiklassa säädet-
tyjä rajoituksia, sitä, joka 17 artiklan nojalla 
tekee poikkeusta koskevan ilmoituksen sekä 
sitä, joka on velvollinen noudattamaan Fi-
nanssivalvonnan 18 artiklan 1 kohdan, 19 ar-
tiklan 2 kohdan, 20 artiklan 2 kohdan, 21 ar-
tiklan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Euroo-
pan arvopaperimarkkinaviranomaisen 28 ar-
tiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätöstä; 

21) OTC-johdannaisista, keskusvastapuo-
lista ja kauppatietorekistereistä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 648/2012, jäljempänä markkina-
rakennetoimija-asetus, 2 artiklan 2 kohdas-
sa tarkoitettua kauppatietorekisteriä, 8 koh-
dassa tarkoitettua finanssialalla toimivaa 
vastapuolta, 9 kohdassa tarkoitettua finans-
sialan ulkopuolista vastapuolta ja 10 koh-
dassa tarkoitettua eläkejärjestelmää; 

22) sitä, joka on velvollinen noudattamaan 
kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kau-
pan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2003/87/EY mukaisen kasvihuone-
kaasujen päästöoikeuksien huutokaupan ajoi-
tuksesta, hallinnoinnista ja muista näkökoh-
dista annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1031/2010, jäljempänä huutokauppa-asetus, 
38–42 artiklan säännöksiä;  
23) maksulaitoslain 7 §:ssä tarkoitettua mak-
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supalvelun tarjoajaa ja 7 a §:ssä tarkoitettua 
sähköisen rahan liikkeeseenlaskijaa.  

 
6 § 

Muut määritelmät 

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

3) kotivaltiolla ETA-valtiota, joka on 
myöntänyt toimiluvan ulkomaiselle ETA-
valvottavalle; kotivaltiolla tarkoitetaan myös 
ETA-valtiota, joka on myöntänyt toimiluvan 
sellaiselle yritykselle, joka tarjoaa tai aikoo 
tarjota rahoitus- tai vakuutuspalveluja Suo-
meen perustamatta sivuliikettä taikka jossa on 
ulkomaisen selvitysyhteisön yhtiöoikeudelli-
nen kotipaikka; 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) ulkomaisella valvottavalla yritystä, joka 
vastaa luottolaitostoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspalvelu-
laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, si-
joitusrahastolaissa tarkoitettua rahastoyhtiötä, 
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuutusyh-
tiötä tai maksulaitoslaissa tarkoitettua maksu-
laitosta ja jolla on Suomessa sivuliike taikka 
joka tarjoaa tai aikoo tarjota Suomeen palve-
luja sivuliikettä perustamatta; 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) ulkomaisella selvitysyhteisöllä arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta an-
netun lain 4 luvussa tarkoitettua ulkomaista 
selvitysyhteisöä; 
 

6 § 

Muut määritelmät 

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

3) kotivaltiolla ETA-valtiota, joka on 
myöntänyt toimiluvan ulkomaiselle ETA-
valvottavalle; kotivaltiolla tarkoitetaan myös 
ETA-valtiota, joka on myöntänyt toimiluvan 
sellaiselle yritykselle, joka tarjoaa tai aikoo 
tarjota rahoitus- tai vakuutuspalveluja Suo-
meen perustamatta sivuliikettä; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

7) ulkomaisella valvottavalla yritystä, joka 
vastaa luottolaitostoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspalvelu-
laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, si-
joitusrahastolaissa tarkoitettua rahastoyhtiötä, 
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuutusyh-
tiötä, maksulaitoslaissa tarkoitettua maksulai-
tosta tai arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-
toiminnasta annetussa laissa tarkoitettua 
keskusvastapuolta ja jolla on Suomessa sivu-
liike taikka joka tarjoaa tai aikoo tarjota 
Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta; 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
(10 kohta kumotaan) 
 

 
38 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) laiminlyö tai rikkoo lyhyeksimyyntiase-
tuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, 6 artiklan 1 kohdassa sää-
detyn velvollisuuden julkistaa tietoja taikka 7 
artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden taikka ei noudata 12 

38 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, 
joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) laiminlyö tai rikkoo lyhyeksimyyntiase-
tuksen 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden, 6 artiklan 1 kohdassa sää-
detyn velvollisuuden julkistaa tietoja taikka 7 
artiklan 1 kohdassa tai 8 artiklassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden taikka ei noudata 12 
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artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa tai 
14 artiklan 1 kohdassa säädettyä rajoitusta 
taikka Finanssivalvonnan 18 artiklan 1 koh-
dan tai 19 artiklan 2 kohdan nojalla tekemää 
päätöstä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa 
tai 14 artiklan 1 kohdassa säädettyä rajoitusta 
taikka Finanssivalvonnan 18 artiklan 1 koh-
dan tai 19 artiklan 2 kohdan nojalla tekemää 
päätöstä; 

4) laiminlyö tai rikkoo markkinarakenne-
toimija-asetuksen 5 artiklaa määritysvelvolli-
suutta koskevasta menettelystä, 7 artiklaa 
keskusvastapuoleen pääsystä, 8 artiklaa 
markkinapaikkaan pääsystä, 9 artiklaa ilmoi-
tusvelvollisuudesta tai 11 artiklaa sellaisia 
OTC-johdannaissopimuksia koskevista ris-
kienpienentämistekniikoista, joita ei määrite-
tä keskusvastapuolessa; 

5) laiminlyö tai rikkoo huutokauppa-
asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
39 §  

Julkinen varoitus 

Finanssivalvonta antaa valvottavalle ja 
muulle finanssimarkkinoilla toimivalle julki-
sen varoituksen, jos tämä tahallaan tai huoli-
mattomuudesta menettelee muiden kuin 38 
§:n 1 momentissa tai 40 §:n 1 momentissa 
tarkoitettujen finanssimarkkinoita koskevien 
säännösten tai niiden nojalla annettujen mää-
räysten vastaisesti. Valvottavalle julkinen va-
roitus annetaan myös, jos valvottava tahallaan 
tai huolimattomuudesta menettelee toimilu-
pansa ehtojen tai toimintaansa koskevien 
sääntöjen vastaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Julkinen varoitus 

Finanssivalvonta antaa valvottavalle ja 
muulle finanssimarkkinoilla toimivalle julki-
sen varoituksen, jos tämä tahallaan tai huoli-
mattomuudesta menettelee muiden kuin 
38 §:n 1 momentissa taikka 40 §:n 1 tai 2 
momentissa tarkoitettujen finanssimarkkinoi-
ta koskevien säännösten tai niiden nojalla 
annettujen määräysten vastaisesti. Valvotta-
valle julkinen varoitus annetaan myös, jos 
valvottava tahallaan tai huolimattomuudesta 
menettelee toimilupansa ehtojen tai toimin-
taansa koskevien sääntöjen vastaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 § 

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 2 
§:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä tai arvo-osuusjärjestelmästä 
ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 9 
§:ssä tarkoitettuja säännöksiä. 

40 §

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 
2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 
9 §:ssä tai maksulaitoslain 49 a §:ssä tarkoi-
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Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-

hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo Finanssivalvonnan lyhyeksimyyntiase-
tuksen 20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 1 
kohdan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Eu-
roopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 28 
artiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätöstä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

tettuja säännöksiä.  
Seuraamusmaksu määrätään myös sille, jo-

ka tahallaan tai huolimattomuudesta laimin-
lyö tai rikkoo: 

1) markkinarakennetoimija-asetuksen 4 ar-
tiklan 1 kohdan tai 3 kohdan säännöstä fi-
nanssimarkkinoilla toimivan vastapuolen te-
kemien OTC-johdannaisten määritysvelvolli-
suudesta taikka 10 artiklan 1 kohdan sään-
nöstä finanssialan ulkopuolisen vastapuolen 
tekemien OTC-johdannaisten määritysvelvol-
lisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta; 

2) Finanssivalvonnan lyhyeksimyyntiase-
tuksen 20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan 1 
kohdan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Eu-
roopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 28 
artiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätöstä 
tai 

3) huutokauppa-asetuksen 38, 39 ja 40 ar-
tiklan säännöksiä sisäpiirintiedon kielletystä 
käytöstä , 41 artiklan säännöksiä markkinoi-
den manipulointia koskevasta kiellosta tai 42 
artiklan 1, 3 tai 5 kohdan säännöksiä mark-
kinoiden väärinkäytön vähentämistä koske-
vista erityisvaatimuksista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
43 § 

Rikemaksun, julkisen varoituksen ja seuraa-
musmaksun julkistaminen 

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

43 § 

Rikemaksun, julkisen varoituksen ja seuraa-
musmaksun julkistaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta ei julkista 1 momentissa 

tarkoitettua seuraamusta, jos julkistaminen 
saattaisi vakavasti vaarantaa rahoitusmark-
kinoiden vakauden tai saattaisi aiheuttaa 
kohtuutonta vahinkoa seuraamuksen kohteel-
le. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 d § 

Toiminta markkinarakennetoimija-
asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisen vi-

ranomaisena 

Finanssivalvonta toimii markkinarakenne-
toimija-asetuksen 10 artiklan 5 kohdassa tar-
koitettuna viranomaisena ja 22 artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuna asetuksen noudatta-
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mista valvovana toimivaltaisena viranomai-
sena. Finanssivalvonta vastaa mainitun ase-
tuksen 23, 24, 83 ja 84 artiklassa tarkoitetus-
ta viranomaisten välisestä yhteistyöstä ja tie-
tojenvaihdon yhteensovittamisesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 e § 

Toiminta huutokauppa-asetuksessa tarkoi-
tettuna toimivaltaisena viranomaisena 

Finanssivalvonta toimii huutokauppa-
asetuksen 43 artiklassa tarkoitettuna toimi-
valtaisena viranomaisena. 

 
54 §  

Kolmannen maan valvottavan ja ulkomaisen 
selvitysyhteisön valvonta sekä yhteistyö kol-
mannen maan valvontaviranomaisen kanssa  

Finanssivalvonnan on oltava tarkoituksen-
mukaisessa yhteistyössä sellaisen kolmannen 
maan valvontaviranomaisen kanssa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) jonka valvonnassa olevan yrityksen liik-
keeseen laskemia arvopapereita on säännel-
lyllä markkinalla tai monenkeskisessä kau-
pankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin koh-
teena Suomessa; 
 

5) jonka valvonnassa olevan ulkomaisen 
selvitysyhteisön tai muun yhteisön toiminta on 
Suomen rahoitusmarkkinoiden toiminnan, va-
kauden tai sijoittajan suojan kannalta merkit-
tävää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

54 § 

Kolmannen maan valvottavan valvonta ja yh-
teistyö kolmannen maan valtion valvontavi-

ranomaisen kanssa 

Finanssivalvonnan on oltava tarkoituksen-
mukaisessa yhteistyössä sellaisen kolmannen 
maan valvontaviranomaisen kanssa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) jonka valvonnassa olevan yrityksen liik-
keeseen laskemia arvopapereita on säännel-
lyllä markkinalla tai monenkeskisessä kau-
pankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin koh-
teena Suomessa. 
 
 (5 kohta kumotaan) 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
Ulkomaisten ETA-sivuliikkeiden, muiden ul-

komaisten valvottavien sekä ulkomaisten sel-
vitysyhteisöjen valvonta ja yhteistyö kotival-

tion valvontaviranomaisen kanssa 

 
59 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Ulkomaisten ETA-sivuliikkeiden ja muiden 
ulkomaisten valvottavien valvonta sekä yh-
teistyö kotivaltion valvontaviranomaisen 

kanssa 

 
59 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
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61 a § 

Ulkomaisen selvitysyhteisön valvonta 

Ulkomaisen selvitysyhteisön Suomessa ole-
van sivuliikkeen tarkastamiseen, Finanssival-
vonnan tietojensaantioikeuteen ulkomaiselta 
selvitysyhteisöltä ja Finanssivalvonnan oikeu-
teen asettaa uhkasakko tietojensaanti- ja tar-
kastusoikeuden tehosteeksi sovelletaan, mitä 
60 §:n 1–4 momentissa säädetään. Ulkomai-
sen selvitysyhteisön Suomessa olevan sivu-
liikkeen valvontaa koskeviin Finanssivalvon-
nan toimivaltuuksiin ja sivuliikkeen tilintar-
kastajan ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan, 
mitä 31, 33 ja 34 §:ssä säädetään. Ulkomai-
seen selvitysyhteisöön sovelletaan lisäksi, mi-
tä 26 ja 27 §:ssä säädetään toimiluvan pe-
ruuttamista ja toiminnan rajoittamista koske-
van esityksen tekemisestä lupaviranomaiselle. 

Jos Finanssivalvonta havaitsee, että ulko-
mainen selvitysyhteisö toimii lain tai sen no-
jalla annettujen säännösten tai määräysten, 
valtiovarainministeriön myöntämän luvan eh-
tojen taikka ulkomaisen selvitysyhteisön toi-
mintaa Suomessa koskevien sääntöjen vastai-
sesti, Finanssivalvonta ilmoittaa asiasta ul-
komaiselle valvontaviranomaiselle ja valtio-
varainministeriölle sekä antaa ulkomaiselle 
selvitysyhteisölle 39 §:ssä tarkoitetun julkisen 
varoituksen, jollei valtiovarainministeriö 
ryhdy asiassa ankarampiin toimenpiteisiin. 

(61 a § kumotaan) 

 
67 § 

Tarkastustehtävien siirtäminen 

Finanssivalvonta voi tehdä kotivaltion val-
vontaviranomaisen kanssa sopimuksen siitä, 
että Finanssivalvonta suorittaa ulkomaisen 
ETA-valvottavan tai ulkomaisen selvitysyh-
teisön tarkastukseen liittyviä sellaisia tehtä-
viä, jotka kuuluvat kotivaltion valvontaviran-
omaisen vastuulle. Finanssivalvonta voi myös 
tehdä isäntävaltion valvontaviranomaisen 
kanssa sopimuksen siitä, että tämä suorittaa 
Finanssivalvonnan vastuulla olevan valvotta-
van tarkastukseen liittyviä tehtäviä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

67 § 

Tarkastustehtävien siirtäminen 

Finanssivalvonta voi tehdä kotivaltion val-
vontaviranomaisen kanssa sopimuksen siitä, 
että Finanssivalvonta suorittaa ulkomaisen 
ETA-valvottavan tarkastukseen liittyviä sel-
laisia tehtäviä, jotka kuuluvat kotivaltion 
valvontaviranomaisen vastuulle. Finanssival-
vonta voi myös tehdä isäntävaltion valvonta-
viranomaisen kanssa sopimuksen siitä, että 
tämä suorittaa Finanssivalvonnan vastuulla 
olevan valvottavan tarkastukseen liittyviä 
tehtäviä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

 
Finanssivalvonnalla on oikeus ilmoittaa 

valvottaville ja ulkomaisille ETA-
sivuliikkeille, jos samalla velallisella havai-
taan olevan niiltä huomattavia sitoumuksia tai 
velvoitteita taikka jos on syytä epäillä jonkin 
niiden asiakkaan toiminnan aiheuttavan niille 
vahinkoa. Lisäksi Finanssivalvonnalla on oi-
keus antaa valvottavia, ulkomaisia valvottavia 
ja ulkomaisia selvitysyhteisöjä koskevia tieto-
ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetulle pörssille ja monen-
keskisen kaupankäynnin järjestäjälle Suomes-
sa sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitys-
toiminnasta annetussa laissa tarkoitetulle ar-
vopaperikeskukselle, selvitysyhteisölle ja ul-
komaiselle selvitysyhteisölle sekä muuta fi-
nanssimarkkinoilla toimivaa ja muita henki-
löitä koskevia tietoja pörssille, jos tietojen an-
taminen on välttämätöntä niille säädetyn val-
vontatehtävän tai niiden harjoittaman selvi-
tystoiminnan luotettavuuden turvaamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11 a) Energiamarkkinavirastolle huuto-
kauppa-asetuksessa tarkoitettujen tehtävien 
hoitamiseksi sekä päästöoikeuksien johdan-
naismarkkinoiden valvomiseksi; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnalla on oikeus ilmoittaa 
valvottaville ja ulkomaisille ETA-
sivuliikkeille, jos samalla velallisella havai-
taan olevan niiltä huomattavia sitoumuksia 
tai velvoitteita taikka jos on syytä epäillä 
jonkin niiden asiakkaan toiminnan aiheutta-
van niille vahinkoa. Lisäksi Finanssivalvon-
nalla on oikeus antaa valvottavia ja ulkomai-
sia valvottavia koskevia tietoja kaupankäyn 
nistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tar-
koitetulle pörssille ja monenkeskisen kau-
pankäynnin järjestäjälle Suomessa sekä arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitetulle arvopaperikes-
kukselle, selvitysyhteisölle ja keskusvasta-
puolelle sekä muuta finanssimarkkinoilla 
toimivaa ja muita henkilöitä koskevia tietoja 
pörssille, jos tietojen antaminen on välttämä-
töntä niille säädetyn valvontatehtävän tai nii-
den harjoittaman selvitystoiminnan luotetta-
vuuden turvaamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
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2. 

Laki 
 

Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta 

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

1 ja 17 kohta sekä 6 §:n 1 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 758/2012, sekä 
lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laissa 758/2012, uusi 18 kohta ja 6 §:ään, 

sellaisena kuin se on laissa 758/2012, uusi 4 momentti seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Maksuvelvollinen 

1 §  

Maksuvelvollinen 

 
Finanssivalvonnan valvontamaksun on 

velvollinen suorittamaan: 
1) Finanssivalvonnasta annetun lain 

(878/2008) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
valvottava, 5 momentissa tarkoitettu ulkomai-
sen valvottavan sivuliike ja ulkomainen selvi-
tysyhteisö sekä 6 momentissa tarkoitettu elä-
kerahasto ja eläkelaitos; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Finanssivalvonnan valvontamaksun on vel-
vollinen suorittamaan: 

1) Finanssivalvonnasta annetun lain 
(878/2008) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
valvottava, 5 momentissa tarkoitettu ulko-
maisen valvottavan sivuliike ja 6 momentissa 
tarkoitettu eläkerahasto ja eläkelaitos; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17) kolmannen maan luottolaitoksen edustus-
to. 

17) kolmannen maan luottolaitoksen edus-
tusto; 

 
 18) OTC-johdannaisista, keskusvastapuo-

lista ja kauppatietorekistereistä annetun Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 (markkinarakennetoimi-
ja-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. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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6 § 

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvolli-
sen perusmaksun määrä euroina sekä maksun 
suorittamiseen velvolliset määräytyvät seu-
raavasti: 

6 § 

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvolli-
sen perusmaksun määrä euroina sekä maksun 
suorittamiseen velvolliset määräytyvät seu-
raavasti: 

 
Maksuvelvollinen  Perusmaksu  

euroina  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu arvopaperikeskus  

260 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletus-
suojarahasto  

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  
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö  3 000  
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) 
tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö  

6 000  

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

10 000  

pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön omistusyhtei-
sö  

10 000  

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhtei-
sö  

1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusme-
klari  

1 000 Perusmaksua koro-
tetaan 180 euroa jokaista 
vakuutusmeklariyrityksen 
tai yksityisen elinkeinon-
harjoittajan palveluksessa 
olevaa valvontamaksun 
määräämisvuotta edeltä-
vän vuoden päättyessä 
rekisteröityä vakuutus-
meklaria kohden.  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu tilinhoitaja  

6 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu keskusvastapuoli  

150 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu selvitysosapuoli 

12 000  

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

2 000  
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9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto  
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija  

15 500 Perusmaksua ko-
rotetaan 16 000 euroa, jos 
osakkeelle on kaupan-
käynnistä rahoitusväli-
neillä annetun lain 5 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetut 
likvidit markkinat.  

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

12 500  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on tä-
män lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkee-
seenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa  

10 500 Perusmaksua ko-
rotetaan 11 000 euroa, jos 
osakkeelle on kaupan-
käynnistä rahoitusväli-
neillä annetun lain 5 lu-
vun 2 §:ssä tarkoitetut 
likvidit markkinat.  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

3 000  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi 
kuin osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa  

3 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetus-
sa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäyn-
nin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen liik-
keeseenlaskija  

4 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetus-
sa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäyn-
nin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun arvopape-
rin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

1 000  

Eläketurvakeskus  10 000  
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta  1 000  
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 8-10 kohdassa 
tarkoitettu finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa tar-

10 000 
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koitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja  10 kohdassa 
tarkoitettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä pykälässä tarkoitettu maksu koskee 
myös 4 §:ssä tarkoitettua maksuvelvollista. 
Jos osakkeen liikkeeseenlaskija on laskenut 
liikkeeseen myös muita tässä pykälässä tar-
koitettuja arvopapereita, maksuvelvolliselta 
peritään maksu kummankin perusteen mukai-
sesti. 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän pykälän mukainen, muulle kuin 

markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 
8—10 kohdassa tarkoitetulle määrättävä, 
maksu koskee myös 4 §:ssä tarkoitettua mak-
suvelvollista. Jos osakkeen liikkeeseenlaskija 
on laskenut liikkeeseen myös muita tässä py-
kälässä tarkoitettuja arvopapereita, maksu-
velvolliselta peritään maksu kummankin pe-
rusteen mukaisesti. 

Markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artik-
lan 9 kohdassa tarkoitettu finanssialan ulko-
puolinen vastapuoli on velvollinen suoritta-
maan maksun tämän pykälän nojalla niiltä 
kuukausilta, joina markkinarakennetoimija-
asetuksen 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 
määrityskynnysarvo on ylitetty. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
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3.  

Laki 
 arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 3 luvun 

2 §:n 1 momentin 4 kohta ja 4 luvun 3—6 §, 
muutetaan 1 luvun 1 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, II osan otsikko, 3 luvun 

2 §:n 1 momentin 3 kohta, 4 luvun otsikko sekä 1 ja 2 §, 5 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohta ja 
3 §, 6 luvun 4 §:n 1 momentin johtolause, 8 luvun 5 §:n 2 momentti, 8 §, 9 §:n 1 momentin 
1 kohta ja 12 § sekä 

lisätään 8 lukuun uusi 13 a § seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan arvo-osuusjärjestel-
män ylläpitämiseen ja selvitystoiminnan har-
joittamiseen Suomessa sekä ulkomaisen selvi-
tysyhteisön tässä laissa tarkoitetun toiminnan 
harjoittamiseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan arvo-osuusjärjestel-
män ylläpitämiseen ja selvitystoiminnan har-
joittamiseen Suomessa. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
3 §

Määritelmät 

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

5) keskusvastapuolella yhteisöä, joka aset-
tuu kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa (748 /2012 ) tarkoitetulla säännel-
lyllä markkinalla tai monenkeskisessä kau-
pankäyntijärjestelmässä tehdyn rahoitusvä-
linettä koskevan kaupan osapuolten vastapuo-
leksi tulemalla ostajaksi jokaiselle myyjälle ja 
myyjäksi jokaiselle ostajalle, ja joka vastaa 
rahoitusvälinettä koskevan kaupan määrittä-

3 § 

Määritelmät 

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

5) keskusvastapuolella OTC-johdannai-
sista, keskusvastapuolista ja kauppatietore-
kistereistä annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012, jäl-
jempänä markkinarakennetoimija-asetus, 2 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteisöä; 
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misestä; 
6) selvitysosapuolella yhteisöä, jolle on 

myönnetty oikeus antaa rahoitusvälineitä 
koskevia kauppoja tai muita luovutuksia sel-
vitysyhteisön tai ulkomaisen selvitysyhteisön 
selvitettäväksi; 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) selvitysosapuolella yhteisöä, jolle on 
myönnetty oikeus antaa rahoitusvälineitä 
koskevia kauppoja tai muita luovutuksia sel-
vitysyhteisön selvitettäväksi; 

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
II OSA 

ARVOPAPERIKESKUKSEN, SELVI-
TYSYHTEISÖN, ULKOMAISEN SELVI-
TYSYHTEISÖN JA SELVITYSOSAPUO-

LEN TOIMINTA 

 

II OSA 

ARVOPAPERIKESKUKSEN, SELVI-
TYSYHTEISÖN, KESKUSVASTAPUO-
LEN JA SELVITYSOSAPUOLEN TOI-

MINTA 

 
 

3 luku  

Selvitysyhteisön toimilupa, omistajat, hal-
linto ja toiminta 

3 luku 

Selvitysyhteisön toimilupa, omistajat, hal-
linto ja toiminta 

 
2 § 

Selvitysyhteisön toiminta 

Selvitysyhteisö saa selvitystoiminnan lisäksi 
toimiluvassa määrätyin edellytyksin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) toimia selvitysosapuolena;  
 
4) toimia keskusvastapuolena. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Selvitysyhteisön toiminta 

Selvitysyhteisö saa selvitystoiminnan lisäk-
si toimiluvassa määrätyin edellytyksin: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) toimia selvitysosapuolena. 
 
(4 kohta kumotaan) 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 luku  

Ulkomaiset selvitysyhteisöt 

1 § 

Toisen ETA-valtion selvitysyhteisön toimin-
nan luvanvaraisuus  

Ulkomainen selvitysyhteisö, jonka yhtiö-
oikeudellinen kotipaikka on toisessa ETA-
valtiossa, saa valtiovarainministeriön myön-
tämän luvan nojalla harjoittaa selvitysyhtei-
sön toimintaa Suomessa sivuliikkeessä tai si-

4 luku 

Keskusvastapuoli 

1 § 

Keskusvastapuolen toimilupa ja valvonta 

 
Suomalaisen keskusvastapuolen markkina-

rakennetoimija-asetuksen 22 artiklan 1 koh-
dassa tarkoitettu toimilupaviranomainen on 
valtiovarainministeriö. Finanssivalvonta 
toimii Finanssivalvonnasta annetun lain 50 d 
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vuliikettä perustamatta. 
 
 
 
 
 

 
2 § 

Lupahakemus  

Edellä 1 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen sel-
vitysyhteisön on toimitettava valtiovarainmi-
nisteriölle hakemus, jossa se antaa: 

1) riittävän selvityksen itsestään; 
2) hakijan osoite- ja yhteystiedot; 
3) tiedot hakijan päätoimipaikasta; 
4) tiedot sivuliikkeen edustajasta ja sen 

toiminnasta vastaavasta johtajasta; 
5) kuvauksen harjoitettavaksi aiotusta sel-

vitysyhteisön toiminnasta; 
6) tiedot riskienhallinnan ja maksuvalmiu-

den järjestämisestä;  
7) tiedot hakijan kotivaltiossa valvonnasta 

vastaavasta toimivaltaisesta viranomaisesta 
(ulkomainen valvontaviranomainen). 

Valtiovarainministeriön on pyydettävä ha-
kemuksesta ulkomaisen valvontaviranomai-
sen lausunto. Ulkomaista valvontaviran-
omaista on pyydettävä erityisesti arvioimaan 
hakijan hallinnon, johdon ja merkittävien 
osakkeenomistajien luotettavuutta, riskienhal-
lintaa, taloudellisia toimintaedellytyksiä, toi-
minnan järjestämistä ja jatkuvuuden turvaa-
mista sekä toiminnassa noudatettavien sään-
töjen suojan riittävyyttä sijoittajille ja selvi-
tysosapuolille. Ulkomaista valvontaviran-
omaista on pyydettävä ilmoittamaan ne edellä 
mainittuja seikkoja koskevat tiedot, joilla on 
merkitystä luvan myöntämisen tai ulkomaisen 
selvitysyhteisön valvonnan kannalta. Ulko-
maista valvontaviranomaista on pyydettävä 
lisäksi ilmoittamaan, miten siinä valtiossa, 
jossa ulkomaisella selvitysyhteisöllä on koti-
paikka, ulkomaisten viranomaisten tietojen-
saantioikeus on turvattu ja noudatetaanko 
mainitussa valtiossa selvitysyhteisön vasta-
vuoroisen tunnustamisen periaatetta. 
 

§:ssä säädetyllä tavalla keskusvastapuolen 
toimintaa valvovana toimivaltaisena viran-
omaisena. Keskusvastapuolen toimiluvan 
myöntämisedellytyksistä ja -menettelyistä 
säädetään markkinarakennetoimija-
asetuksen 14—21 artiklassa. 
 

2 § 

Keskusvastapuolen toiminta 

Keskusvastapuolen toiminnasta säädetään 
markkinarakennetoimija-asetuksessa. 
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3 § 

Edellytykset myöntää lupa toisen ETA-
valtion selvitysyhteisölle  

Valtiovarainministeriön on myönnettävä 
lupa 1 §:ssä tarkoitetulle ulkomaiselle selvi-
tysyhteisölle, jos: 

1) valtiovarainministeriö on saanut ulko-
maiselta valvontaviranomaiselta 2 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun lausunnon; 

2) ulkomaisen selvitysyhteisön toiminnalle 
sen kotivaltion yhtiölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset vastaavat olennaisilta osin tä-
män lain säännöksiä selvitysyhteisön toimin-
nasta; 

3) ulkomainen selvitysyhteisö on hakenut 
selvitysosapuolen oikeuksia selvitysyhteisös-
sä; ja 

4) ulkomaisen selvitysyhteisön toiminnan 
harjoittamisesta ei aiheudu vaaraa sijoittaji-
en tai selvitysosapuolten edulle, säännellyn 
markkinan tai monenkeskisen kaupankäynnin 
luotettavuudelle tai rahoitusmarkkinoiden va-
kaudelle. 

Ennen luvan myöntämistä ulkomaisen val-
vontaviranomaisen ja Finanssivalvonnan vä-
lillä tulee olla allekirjoitettu ulkomaisen sel-
vitysyhteisön valvontaa koskeva Finanssival-
vonnasta annetun lain 66 §:ssä tarkoitettu 
valvontapöytäkirja. 

Valtiovarainministeriön tulee ratkaista lu-
paa koskeva hakemus kuuden kuukauden ku-
luessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, 
jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun 
hakija on antanut asian ratkaisemista varten 
tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Lupaa 
koskeva päätös on tehtävä kuitenkin aina 12 
kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanot-
tamisesta. 

Valtiovarainministeriö voi asettaa lupaa 
myöntäessään luvan hakijaa kuultuaan ulko-
maisen selvitysyhteisön toimintaa koskevia, 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäynnin luotettavuuden tai rahoitus-
markkinoiden vakauden kannalta tarpeellisia 
rajoituksia ja ehtoja. Valtiovarainministeriön 
on ennen asian ratkaisemista pyydettävä ha-
kemuksesta lausunto Suomen Pankilta ja Fi-
nanssivalvonnalta. 
 

( 3 § kumotaan) 
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4 § 

Muun kuin ETA-valtion selvitysyhteisön 
toiminnan luvanvaraisuus 

Ulkomaisen selvitysyhteisön, jonka yhtiöoi-
keudellinen kotipaikka on muussa kuin ETA-
valtiossa ja joka aikoo harjoittaa selvitysyh-
teisön toimintaa Suomessa, on perustettava 
Suomeen sivuliike ja haettava valtiovarain-
ministeriöltä lupa toimintansa harjoittami-
seen. Lupahakemukseen sovelletaan, mitä 2 
luvun 2 §:ssä säädetään arvopaperikeskuksen 
toimiluvan hakemisesta. 

Valtiovarainministeriö voi kuitenkin erityi-
sestä syystä myöntää ulkomaiselle selvitysyh-
teisölle luvan harjoittaa Suomessa selvitysyh-
teisön toimintaa sivuliikettä perustamatta, jos 
5 §:ssä asetetut edellytykset täyttyvät. 
 
 

( 4§ kumotaan) 

 
5 §

Edellytykset myöntää lupa muun kuin ETA-
valtion selvitysyhteisölle 

Valtiovarainministeriö voi myöntää edellä 
4 §:ssä tarkoitetulle ulkomaiselle selvitysyh-
teisölle luvan selvitysyhteisötoiminnan har-
joittamiseen Suomessa, jos: 

1) ulkomainen selvitysyhteisö täyttää arvo-
paperikeskuksen toimiluvan myöntämiselle ja 
arvopaperikeskuksen johtamiselle 2 luvun 3 
ja 4 sekä 12 §:ssä säädettyjä vaatimuksia 
vastaavat vaatimukset; 

2) ulkomaisen selvitysyhteisön toiminnalle 
sen kotivaltion yhtiölainsäädännössä asetetut 
vaatimukset vastaavat olennaisilta osin tä-
män lain säännöksiä selvitysyhteisön toimin-
nasta; 

3) ulkomaisen selvitysyhteisön kotivaltion 
lainsäädännön säännökset vastaavat kan-
sainvälisesti hyväksyttyjä arvopaperimarkki-
noiden valvontaa sekä rahoitusjärjestelmän 
rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevia 
suosituksia; 

4) selvitysyhteisön taloudelliset ja muut 
toimintaedellytykset, toiminnan järjestäminen 
ja turvaaminen sekä hallinto täyttävät luotet-
tavalle toiminnan harjoittamiselle asetettavat 

(5 § kumotaan) 
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vaatimukset; 
5) ulkomainen selvitysyhteisö on hakenut 

selvitysosapuolen oikeuksia selvitysyhteisös-
sä; 

6) selvitystoiminnan harjoittamisesta Suo-
messa ei aiheudu vaaraa sijoittajien tai selvi-
tysosapuolten edulle eikä säännellyn markki-
nan tai monenkeskisen kaupankäynnin luotet-
tavuudelle tai rahoitusmarkkinoiden vakau-
delle; 

7) valtio, jossa selvitysyhteisöllä on yhtiö-
oikeudellinen kotipaikka, valvoo selvitysyh-
teisöä riittävän tehokkaasti; 

8) selvitysyhteisön kotivaltiossa on turvattu 
ulkomaisten viranomaisten tietojensaanti-
oikeus; ja 

9) ulkomainen valvontaviranomainen on 
toimittanut 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
lausunnon. 

Ennen luvan myöntämistä ulkomaisen val-
vontaviranomaisen ja Finanssivalvonnan vä-
lillä tulee olla allekirjoitettu ulkomaisen sel-
vitysyhteisön valvontaa koskeva Finanssival-
vonnasta annetun lain 66 §:ssä tarkoitettu 
valvontapöytäkirja. 

Valtiovarainministeriö voi asettaa lupaa 
myöntäessään luvan hakijaa kuultuaan ulko-
maisen selvitysyhteisön toimintaa koskevia, 
säännellyn markkinan tai monenkeskisen 
kaupankäynnin luotettavuuden tai rahoitus-
markkinoiden vakauden kannalta tarpeellisia 
rajoituksia ja ehtoja. 

Valtiovarainministeriön on ennen asian 
ratkaisemista pyydettävä hakemuksesta lau-
sunto Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnal-
ta. 
 
 
 

6�§ 

Luvan peruuttaminen sekä selvitystoimin-
nan rajoittaminen ja kieltäminen 

Ulkomaisen selvitysyhteisön valvonnasta 
säädetään Finanssivalvonnasta annetussa 
laissa. 

Ulkomaiselle selvitysyhteisölle myönnetyn 
luvan peruuttamiseen ja selvitystoiminnan ra-
joittamiseen tai keskeyttämiseen sovelletaan, 
mitä 2 luvun 10 ja 11 §:ssä säädetään toimi-
luvan peruuttamisesta ja selvitystoiminnan 

(6 § kumotaan) 
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rajoittamisesta ja keskeyttämisestä. Valtiova-
rainministeriö voi kieltää ulkomaista selvi-
tysyhteisöä harjoittamasta toimintaa Suomes-
sa. Sen lisäksi, mitä 2 luvun 10 §:n 2 momen-
tissa ja 11 §:n 3 momentissa säädetään, val-
tiovarainministeriön on ennen tässä momen-
tissa tarkoitetun päätöksen tekemistä varatta-
va ulkomaiselle valvontaviranomaiselle tilai-
suus tulla kuulluksi, jollei asian kiireellisyy-
destä muuta johdu. 
 

5 luku  

Selvitysosapuoli 

1 § 

Selvitysosapuolen oikeuksien myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Selvitysyhteisön on lisäksi myönnettävä 

selvitysosapuolen oikeudet: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) ulkomaiselle selvitysyhteisölle, jos sillä 
on 4 luvussa tarkoitettu lupa ja se täyttää 1 
momentin 2—5 kohdan edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
3 § 

Velvollisuus hakea selvitysosapuoleksi 

Sellaisen selvitysyhteisön, ulkomaisen sel-
vitysyhteisön tai muun ulkomaisen yhteisön, 
jonka määrittämät arvopaperikaupoista johtu-
vat velvoitteet toteutetaan säännöllisesti selvi-
tysyhteisössä ja jonka toiminta voi muodostua 
rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta 
merkittäväksi, tulee hakea selvitysosapuolen 
oikeudet mainitussa selvitysyhteisössä. 
 

5 luku  

Selvitysosapuoli 

1 § 

Selvitysosapuolen oikeuksien myöntäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Selvitysyhteisön on lisäksi myönnettävä 

selvitysosapuolen oikeudet: 
— — — — — — — — — — — — — —  
2) keskusvastapuolelle, joka täyttää 1 mo-
mentin 2—5 kohdassa säädetyt edellytykset. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Velvollisuus hakea selvitysosapuoleksi 

Sellaisen selvitysyhteisön tai muun yhtei-
sön, jonka määrittämät arvopaperikaupoista 
johtuvat velvoitteet toteutetaan säännöllisesti 
selvitysyhteisössä ja jonka toiminta voi muo-
dostua rahoitusmarkkinoiden vakauden kan-
nalta merkittäväksi, tulee hakea selvitysosa-
puolen oikeudet mainitussa selvitysyhteisös-
sä. 

 
6 luku  

Arvo-osuusjärjestelmä  

4 § 

Tilinhoitajan oikeuksien myöntäminen 

Arvopaperikeskuksen on myönnettävä ti-
linhoitajan oikeudet Suomen valtiolle, Suo-

6 luku 

Arvo-osuusjärjestelmä 

4 § 

Tilinhoitajan oikeuksien myöntäminen 

Arvopaperikeskuksen on myönnettävä ti-
linhoitajan oikeudet Suomen valtiolle, Suo-
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men Pankille, toisen ETA-valtion keskuspan-
kille, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä an-
netussa laissa tarkoitetulle pörssille, selvi-
tysyhteisölle ja ulkomaiselle selvitysyhteisölle 
sekä sellaiselle sijoituspalveluntarjoajalle ja 
selvitysosapuolelle: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

men Pankille, toisen ETA-valtion keskus-
pankille, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 
annetussa laissa tarkoitetulle pörssille, selvi-
tysyhteisölle ja keskusvastapuolelle sekä sel-
laiselle sijoituspalveluntarjoajalle ja selvi-
tysosapuolelle: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 luku 

Erinäiset säännökset  

8 luku 

Erinäiset säännökset 

 
5 § 

Muutoksenhaku valtiovarainministeriön pää-
tökseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä ar-

vopaperikeskuksen toimiluvan myöntämises-
tä, 2 luvun 23 §:ssä tarkoitettua päätöstä ar-
vopaperikeskuksen sääntöjen vahvistamises-
ta, 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä selvi-
tysyhteisön toimiluvan myöntämisestä, 3 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettua päätöstä selvitysyh-
teisön sääntöjen vahvistamisesta taikka 4 lu-
vun 1 tai 4 §:ssä tarkoitettua päätöstä ulko-
maisen selvitysyhteisön luvan myöntämisestä 
ei ole annettu niiden antamiselle säädetyssä 
määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Va-
lituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hake-
muksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen va-
lituksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. 
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos 
päätös on annettu valituksen tekemisen jäl-
keen. Muilta osin valituksen tekemisestä ja 
käsittelystä säädetään hallintolainkäyttölaissa. 
 

5 § 

Muutoksenhaku valtiovarainministeriön pää-
tökseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä ar-

vopaperikeskuksen toimiluvan myöntämises-
tä, 2 luvun 23 §:ssä tarkoitettua päätöstä ar-
vopaperikeskuksen sääntöjen vahvistamises-
ta, 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä selvi-
tysyhteisön toimiluvan myöntämisestä tai 3 
luvun 5 §:ssä tarkoitettua päätöstä selvitysyh-
teisön sääntöjen vahvistamisesta taikka 4 lu-
vun 1 §:ssä tarkoitettua päätöstä keskusvasta-
puolen toimiluvan myöntämisestä ei ole an-
nettu niiden antamiselle säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituk-
sen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuk-
sen hylkäävään päätökseen. Tällaisen vali-
tuksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu. 
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta valitusviranomaiselle, jos 
päätös on annettu valituksen tekemisen jäl-
keen. Muilta osin valituksen tekemisestä ja 
käsittelystä säädetään hallintolainkäyttölais-
sa.  
 

 
8 §

Rikemaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta 
määrätään rikemaksu, ovat 2 luvun 26—28 
§:n säännökset sisäpiiri-ilmoituksesta ja sisä-

8 §

Rikemaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta 
määrätään rikemaksu, ovat 2 luvun 26—28 
§:n säännökset sisäpiiri-ilmoituksesta ja sisä-
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piirirekisteristä. 
 

piirirekisteristä ja markkinarakennetoimija-
asetuksen 15 ja 31—38 artiklan säännökset 
keskusvastapuolen toiminnasta. 
 

 
9 §  

Seuraamusmaksu  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyön-
nistä tai rikkomisesta määrätään seuraamus-
maksu, ovat: 

1) tämän lain 2 luvun 15 §:n ja 3 luvun 1 
§:n säännökset arvopaperikeskuksen ja selvi-
tysyhteisön toiminnan järjestämisestä; 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 §  

Seuraamusmaksu  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyön-
nistä tai rikkomisesta määrätään seuraamus-
maksu, ovat: 

1) tämän lain 2 luvun 15 §:n ja 3 luvun 1 
§:n säännökset arvopaperikeskuksen ja selvi-
tysyhteisön toiminnan järjestämisestä sekä 
markkinarakennetoimija-asetuksen 16, 26—
30 sekä 39—50 artiklan säännökset keskus-
vastapuolen toiminnan järjestämisestä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

12 § 

Selvitysyhteisön toiminnan luvaton harjoitta-
minen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta harjoittaa selvitysyhteisön toimintaa 
vastoin 3 luvun 1 §:n 1 momenttia tai ulko-
maisen selvitysyhteisön toimintaa vastoin 4 
luvun 1 tai 4 §:ää, on tuomittava, jollei teko 
ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, luvattomasta selvi-
tysyhteisön toiminnan harjoittamisesta sak-
koon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuo-
deksi. 
 

12 § 

Selvitysyhteisön toiminnan luvaton harjoit-
taminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta harjoittaa selvitysyhteisön toimin-
taa vastoin 3 luvun 1 §:n 1 momenttia, on 
tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta, luvattomasta selvitysyhteisön toimin-
nan harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen 
enintään yhdeksi vuodeksi. 
 

 
 13 a §

Keskusvastapuolen toiminnan luvaton har-
joittaminen 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta harjoittaa keskusvastapuolen toi-
mintaa vastoin markkinarakennetoimija-
asetuksen 14 artiklaa, on tuomittava, jollei 
teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta, luvatto-
masta keskusvastapuolen toiminnan harjoit-
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tamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
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4. 

 Laki  
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 1 luvun 4 §:n 4 koh-

ta, 2 luvun 33 §:n 2 momentti, 34 §:n 1 momentti ja 4 luvun 6 §:n 2 momentti sekä 
lisätään 1 luvun 4 §:ään uusi 5 kohta, 2 lukuun uusi 31 a § ja 4 lukuun uusi 7 a § seuraavas-

ti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku  

Soveltamisala ja määritelmät 

4 §  

Euroopan unionin lainsäädäntö 

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

4) pörssilistadirektiivillä arvopaperien ot-
tamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen 
liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiiviä 2001/34/EY. 
 

1 luku 

Soveltamisala ja määritelmät 

4 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

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

4) pörssilistadirektiivillä arvopaperien ot-
tamisesta viralliselle pörssilistalle sekä siihen 
liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta annet-
tua Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiiviä 2001/34/EY; 

5) lyhyeksimyyntiasetuksella lyhyeksi-
myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopi-
muksiin liittyvistä kysymyksistä annettua Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EU) N:o 236/2012. 
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2 luku  

Pörssitoiminta 

 

2 luku  

Pörssitoiminta 

 
 
 31 a § 

 

Kaupankäynnin rajoittaminen 

Finanssivalvonnan oikeudesta määrätä tila-
päisiä rajoituksia rahoitusvälineen lyhyeksi-
myynnille sen hinnan merkittävän alentumi-
sen vuoksi säädetään lyhyeksimyyntiasetuk-
sen 23 artiklassa. 

 
33 §  

Kauppojen selvitys  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos pörssi käyttää kauppojen selvitykseen 

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnas-
ta annetussa laissa tarkoitettua ulkomaista sel-
vitysyhteisöä, pörssin, mainitussa laissa tar-
koitetun selvitysyhteisön ja ulkomaisen selvi-
tysyhteisön on järjestettävä yhteistoimintansa 
siten, ettei kaupankäynnin luotettavuus tai ra-
hoitusmarkkinoiden vakaus vaarannu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

33 § 

Kauppojen selvitys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos pörssi käyttää kauppojen selvitykseen 

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettua keskusvas-
tapuolta, pörssin, mainitussa laissa tarkoite-
tun selvitysyhteisön ja keskusvastapuolen on 
järjestettävä yhteistoimintansa siten, ettei 
kaupankäynnin luotettavuus tai rahoitus-
markkinoiden vakaus vaarannu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
34 §  

Kaupankäyntiosapuolen oikeus valita selvi-
tysyhteisö  

Kaupankäyntiosapuolella on oikeus käyttää 
myös muuta selvitysyhteisöä kuin pörssin 
käyttämää suomalaista tai ulkomaista selvi-
tysyhteisöä säännellyllä markkinalla tehdyistä 
kaupoista johtuvien velvollisuuksiensa toteut-
tamiseksi, jos pörssin ja mainittujen selvi-
tysyhteisöjen yhteistoiminta on järjestetty si-
ten, ettei kaupankäynnin luotettavuus tai ra-
hoitusmarkkinoiden vakaus vaarannu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

34 §  

Kaupankäyntiosapuolen oikeus valita selvi-
tysyhteisö  

Kaupankäyntiosapuolella on oikeus käyttää 
myös muuta selvitysyhteisöä kuin pörssin 
käyttämää selvitysyhteisöä säännellyllä 
markkinalla tehdyistä kaupoista johtuvien 
velvollisuuksiensa toteuttamiseksi, jos pörs-
sin ja mainittujen selvitysyhteisöjen yhteis-
toiminta on järjestetty siten, ettei kaupan-
käynnin luotettavuus tai rahoitusmarkkinoi-
den vakaus vaarannu. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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4 luku  

Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä 

6 §  

Kauppojen selvitys  

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos monenkeskisen kaupankäynnin järjestä-

jä käyttää kauppojen selvitykseen ulkomaista 
selvitysyhteisöä, kaupankäynnin järjestäjän, 
selvitysyhteisön ja ulkomaisen selvitysyhtei-
sön on järjestettävä yhteistoimintansa siten, 
ettei kaupankäynnin luotettavuus tai rahoi-
tusmarkkinoiden vakaus vaarannu. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 luku  

Monenkeskinen kaupankäyntijärjestelmä 

6 § 

Kauppojen selvitys 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos monenkeskisen kaupankäynnin järjestä-

jä käyttää kauppojen selvitykseen arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitettua keskusvasta-
puolta, kaupankäynnin järjestäjän, mainitus-
sa laissa tarkoitetun selvitysyhteisön ja kes-
kusvastapuolen on järjestettävä yhteistoimin-
tansa siten, ettei kaupankäynnin luotettavuus 
tai rahoitusmarkkinoiden vakaus vaarannu. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 7 a § 

 
Kaupankäynnin rajoittaminen 
 
Finanssivalvonnan oikeudesta määrätä ti-

lapäisiä rajoituksia rahoitusvälineen lyhyek-
simyynnille sen hinnan merkittävän alentu-
misen vuoksi säädetään lyhyeksimyyntiase-
tuksen 23 artiklassa.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
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5.  

Laki  
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:n ja 15 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 15 luvun 1 § sekä 
lisätään 1 luvun 5 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset  

5 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

5 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä tiedonantovelvollisuudesta 

arvopaperimarkkinoilla muuten säädetään, 
rahoitusvälineiden lyhyeksimyynnistä ja sitä 
koskevasta erityisestä tiedonanto- ja julkis-
tamisvelvollisuudesta säädetään lyhyeksi-
myynnistä ja tietyistä luottoriskinvaihtosopi-
muksiin liittyvistä kysymyksistä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 236/2012. 
 
 

 
15 luku 

Hallinnolliset seuraamukset 

1 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta 
määrätään rikemaksu, ovat: 

1) 5 luvun 4 §:n säännös markkinointiai-
neiston toimittamisesta Finanssivalvonnalle; 

2) 8 luvun 2—7 §:n säännökset tiedonanto-

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset 

1 § 

Rikemaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta 
määrätään rikemaksu, ovat:  

1) 5 luvun 4 §:n säännös markkinointiai-
neiston toimittamisesta Finanssivalvonnalle;  

2) 8 luvun 2—7 §:n säännökset tiedonanto-
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velvollisuudesta; 
3) 9 luvun 5 ja 9—11 §:n säännökset huo-

mattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoi-
tusvelvollisuudesta; 

4) 10 luvun 5 ja 6 §:n säännökset säännelty-
jen tietojen saatavilla pidosta; 

5) 13 luvun 2 §:n säännös ilmoitusvelvolli-
suudesta.  

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä 
ovat edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi 
myös momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset ja 
määräykset. 

velvollisuudesta;  
3) 9 luvun 5 ja 9—11 §:n säännökset huo-

mattavien  omistus- ja ääniosuuksien ilmoi-
tusvelvollisuudesta;  

4) 10 luvun 5 ja 6 §:n säännökset säännel-
tyjen tietojen saatavilla pidosta.  

 
 
Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 

momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi kumo-
tun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 5 lu-
vun 4 ja 7 §:n säännökset ilmoitusvelvolli-
suudesta ja velvollisuudesta pitää rekisteriä.  

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1  
momentin 2 kohdassa tarkoitettuja säännök-
siä ovat 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi  
1 momentin 1—4 kohdassa ja 2 momentissa 
tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat 
säännökset ja määräykset. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
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6. 

 Laki 
 

 maksulaitoslain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maksulaitoksista annettuun lakiin (297/2010) uusi 48 a §, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 48 a §

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyön-
nistä tai rikkomisesta maksulaitokselle, säh-
körahayhteisölle tai ulkomaiselle maksulai-
tokselle määrätään seuraamusmaksu, ovat 
tämän lain: 

1) 10 § luoton myöntämisestä; 
2) 19 § riskien hallinnasta ja toiminnan 

muusta järjestämisestä; 
3) 26 § asiakasvarojen suojaamisesta ja 

säilyttämisestä; 
4) 27 § vähimmäispääomasta; 
5) 32 §:n 2 momentti kiellosta antaa mak-

supalvelun markkinoinnissa totuudenvastais-
ta tai harhaanjohtavaa tietoa. 

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä tar-
koitettuja säännöksiä ovat myös mainitun 
momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja sään-
nöksiä koskevat tarkemmat säännökset ja 
määräykset sekä maksupalveluista sisämark-
kinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 
2005/60/EY ja 2006/48/EY muuttamisesta ja 
direktiivin 97/5/EY kumoamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2007/64/EY sekä sähköisen rahan liikkee-
seenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittami-
sesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakau-
den valvonnasta, direktiivien 2005/60/EY ja 
2006/48/EY muuttamisesta sekä direktiivin 
2000/46/EY kumoamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2009/110/EY perusteella annettujen Euroo-
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pan komission päätösten säännökset.  
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-
ta 20  . 
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7. 

 Laki  
maksupalvelulain muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maksupalveluista annettuun lakiin (290/2010) uusi 85 a § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

9 luku 

Valvonta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 luku 

Valvonta 

85 a § 

Rangaistussäännös 

Joka elinkeinotoiminnassa tahallaan lai-
minlyö noudattaa euromääräisiä tilisiirtoja 
ja suoraveloituksia koskevista teknisistä ja 
liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä 
asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 260/2012 

1) 3 artiklan säännöstä maksupalveluntar-
joajan saavutettavuudesta, 

2) 4 artiklan säännöstä maksupalveluntar-
joajien maksujärjestelyjen yhteensopivuudes-
ta, 

3) 5 artiklan säännöstä maksupalveluntar-
joajille asetetuista tilisiirto- ja suoraveloitus-
tapahtumia koskevista vaatimuksista, 

4) 8 artiklan säännöstä suoraveloitusta-
pahtumien siirtohinnoista tai 

5) 9 artiklan säännöstä maksujen käyttö-
mahdollisuudesta 
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai sii-
tä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, maksupalvelurikkomuksesta sak-
koon. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
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8.  

Laki 
 

valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) 19 b §:n 1 momentin 1 kohta, 

sellaisena kuin se on laissa 771/2012, seuraavasti:      
 
 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

19 b § 

Toiminnan rajoittaminen 

Valtioneuvosto voi, jos se on rahoitusmark-
kinoiden vakavien kansainvälisten häiriöiden 
tai toisen valtion viranomaisten toimien takia 
välttämätöntä Suomen rahoitusmarkkinoiden 
tai rahoitusmarkkinoilla toimivien vakaan ja 
häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi, enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi: 

1) rajoittaa luottolaitosten, rahastoyhtiöi-
den, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyritys-
ten, pörssien, selvitysyhteisöjen ja arvopape-
rikeskusten toimiluvan ja sääntöjen mukaista 
toimintaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 b § 

Toiminnan rajoittaminen 

Valtioneuvosto voi, jos se on rahoitus-
markkinoiden vakavien kansainvälisten häi-
riöiden tai toisen valtion viranomaisten toi-
mien takia välttämätöntä Suomen rahoitus-
markkinoiden tai rahoitusmarkkinoilla toimi-
vien vakaan ja häiriöttömän toiminnan tur-
vaamiseksi, enintään kuudeksi kuukaudeksi: 

1) rajoittaa luottolaitosten, rahastoyhtiöi-
den, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyritys-
ten, pörssien, selvitysyhteisöjen, keskusvas-
tapuolten ja arvopaperikeskusten toimiluvan 
ja sääntöjen mukaista toimintaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-

ta 20  . 
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