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N:o 587

Laki
Rahoitustarkastuksesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

1§

säädetä. Rahoitustarkastuksen toimintaan sovelletaan hallintomenettelylakia (598/1982).
Rahoitustarkastusta koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluu valtiovarainministeriölle.

Rahoitustarkastuksen asema

2§

Rahoitustarkastus toimii Suomen Pankin
yhteydessä.
Rahoitustarkastuksen hallintoon sovelletaan tämän lain lisäksi lakia Suomen Pankista
(214/1998) ja muita Suomen Pankkia koskevia säännöksiä, jollei tässä laissa toisin

Tavoite

Yleiset säännökset

Rahoitustarkastuksen toiminnan tavoitteena on rahoitusmarkkinoiden vakaus ja luottamuksen säilyminen rahoitusmarkkinoiden
toimintaan.

HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002
96—2003
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3§
Tehtävä

Rahoitustarkastus valvoo sen valvottaviksi
säädettyjen ja muiden rahoitusmarkkinoilla
toimivien toimintaa niin kuin tässä laissa ja
muualla laissa säädetään. Rahoitustarkastus
ohjaa lisäksi rahoitusmarkkinoilla toimivia
noudattamaan toiminnassaan hyviä menettelytapoja sekä edistää tietämystä rahoitusmarkkinoista.
Vakuutus- ja eläkelaitosten ja rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta säädetään
erikseen.

4§
Toiminta
Tehtävänsä toteuttamiseksi Rahoitustarkastus:
1) myöntää toimilupia valvottaviksi säädetyille ja vahvistaa niiden sääntöjä sekä päättää
toimilupien peruuttamisesta;
2) valvoo, että Rahoitustarkastuksen valvottaviksi säädetyt noudattavat rahoitusmarkkinoita koskevia säännöksiä ja niiden nojalla
annettuja määräyksiä sekä sääntöjään ja toimilupansa ehtoja;
3) valvoo rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskua ja niillä tapahtuvaa kaupankäyntiä sekä
selvitys- ja säilytystoimintaa koskevien säännösten ja niiden nojalla annettujen määräysten
noudattamista;
4) antaa lain soveltamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä niin kuin laissa erikseen
säädetään;
5) ohjaa ja valvoo säästöpankkitarkastuksen toimintaa;
6) seuraa ja arvioi valvottaviksi säädettyjen
taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja
riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedellytyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia;
7) tekee aloitteita rahoitusmarkkinoilla tarvittavasta lainsäädännöstä ja muista tarvittavista toimenpiteistä sekä osallistuu lainsäädännön valmisteluun;
8) edistää hyvien menettelytapojen noudattamista valvottaviksi säädettyjen ja muiden
rahoitusmarkkinoilla toimivien toiminnassa;

9) edistää rahoitusmarkkinoiden toimintaa
koskevan tietoaineiston saatavuutta;
10) osallistuu viranomaisten kotimaiseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön;
11) osallistuu rahoitusjärjestelmän lainvastaisen hyväksikäytön estämiseen;
12) suorittaa sille laissa säädetyt muut
tehtävät.

5§
Valvottavat
Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(1607/1993) tarkoitettua luottolaitosta;
2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettua vakuusrahastoa ja talletussuojarahastoa;
3) ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten
toiminnasta Suomessa annetussa laissa
(1608/1993) tarkoitettua ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttoria ja edustustoa;
4) sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettua rahastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä;
5) sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (579/1996) tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;
6) sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua sijoittajien korvausrahastoa;
7) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetussa laissa (580/1996) tarkoitettua ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikettä
ja edustustoa;
8) arvopaperimarkkinalaissa (495/1989)
tarkoitettua arvopaperipörssiä;
9) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja
termiineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoitettua optioyhteisöä;
10) arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua
selvitysyhteisöä ja selvitysosapuolta;
11) arvo-osuusjärjestelmästä annetussa
laissa (826/1991) tarkoitettua arvopaperikeskusta ja kirjausrahastoa sekä arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua selvitysrahastoa;
12) arvo-osuusjärjestelmästä annetussa
laissa tarkoitettua tilinhoitajayhteisöä sekä
tilinhoitajayhteisön oikeudet saaneen muun
ulkomaisen yhteisön Suomessa sijaitsevaa
toimipaikkaa;
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13) panttilainauslaitoksista annetussa laissa
(1353/1992) tarkoitettua panttilainauslaitosta;
14) osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1504/2001) tarkoitettua osuuspankkien yhteenliittymää ja keskusyhteisöä;
15) luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisöä;
16) yhteisöä, jonka määräysvallassa arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla arvopaperipörssi, optioyhteisö,
selvitysyhteisö tai arvopaperikeskus on;
17) rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (44/2002) tarkoitettua ryhmittymän omistusyhteisöä, jos Rahoitustarkastus toimii mainitussa laissa tarkoitettuna ryhmittymän koordinoivana valvontaviranomaisena.

nitun luvun 6 §:ssä tarkoitettua lunastusvelvollista ja mainitussa pykälässä tarkoitettua
muuta henkilöä;
6) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 ja 10 §:n nojalla on velvollinen
julkistamaan osakkeiden tai osuuksien hankinnan ja luovutuksen;
7) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 3
luvun 2 d §:n tai 4 a luvun 3 a §:n,
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 3 a §:n,
sijoitusrahastolain 16 §:n, luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 §:n, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 §:n tai rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun
lain 8 §:n nojalla on velvollinen tekemään
Rahoitustarkastukselle ilmoituksen osakkeiden tai osuuksien hankinnasta ja luovutuksesta.

6§

2 luku

Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva

Hallinto

Muulla rahoitusmarkkinoilla toimivalla tarkoitetaan tässä laissa:
1) julkisen kaupankäynnin ja muun arvopaperimarkkinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijaa ja muuta,
joka on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun
esitteen;
2) arvopaperimarkkinalain 4 luvun 9 §:ssä
tarkoitettuja meklaria ja arvopaperivälittäjän
palveluksessa olevaa muuta henkilöä;
3) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 4 §:n
1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua muuta
arvopaperipörssissä toimivaa kuin arvopaperinvälittäjää ja mainitun luvun 12 a §:ssä
tarkoitetun muun julkisen kaupankäynnin
muuta osapuolta kuin arvopaperinvälittäjää
sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja
termiineillä annetun lain 1 luvun 4 §:ssä
tarkoitettua ulkomaista optioyhteisöä ja mainitun luvun 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua
muuta optioyhteisössä toimivaa;
4) arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 ja
4 §:ssä ja sijoitusrahastolain 99 §:ssä tarkoitettua ilmoitusvelvollista;
5) arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä
tarkoitetun ostotarjouksen tekijää sekä mai-

7§
Toimielimet
Rahoitustarkastuksen toimintaa ohjaa johtokunta.
Pankkivaltuustolla on Rahoitustarkastuksessa hallintoon ja toiminnan valvontaan
kuuluvia tehtäviä sen mukaan kuin tässä
laissa säädetään.
8§
Pankkivaltuusto
Pankkivaltuuston tehtävänä on:
1) valvoa Rahoitustarkastuksen toiminnan
yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta;
2) nimittää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet;
3) määrätä yksi valtiovarainministeriön tai
Suomen Pankin ehdotuksen perusteella nimitetyistä johtokunnan jäsenistä johtokunnan
puheenjohtajaksi ja yksi näistä jäsenistä varapuheenjohtajaksi sekä johtokunnan esityksestä johtajan sijainen;
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4) päättää johtajan palkkauksen, virkavapauden ja vuosiloman määräytymisen perusteista sekä muista tämän virkasuhteeseen
liittyvistä asioista;
5) päättää varoituksen antamisesta johtajalle;
6) vahvistaa johtokunnan esityksestä Rahoitustarkastukselle työjärjestys;
7) valvoa johtokunnan jäsenille ja varajäsenille 34 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.
9§
Johtokunta
Rahoitustarkastuksen johtokuntaan kuuluu
kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Jäsenet ja
varajäsenet nimitetään siten, että kaksi jäsentä
ja yksi varajäsen nimitetään valtiovarainministeriön ehdotuksen perusteella, yksi jäsen ja
yksi varajäsen Suomen Pankin ehdotuksen
perusteella sekä yksi jäsen ja yksi varajäsen
sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksen
perusteella. Lisäksi johtokuntaan kuuluu Rahoitustarkastuksen johtaja ja Vakuutusvalvontaviraston ylijohtaja. Johtokunnan jäsenellä ja varajäsenellä on oltava hyvä perehtyneisyys rahoitusmarkkinoiden toimintaan.
Johtokunnan toimikausi on kolme vuotta.
Johtokunta on päätösvaltainen neljän jäsenen tai varajäsenen ollessa läsnä. Läsnä
olevista yhden on oltava puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.
10 §
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnalla on seuraavat rahoitusmarkkinoiden valvontaa koskevat tehtävät:
1) asettaa erityiset tavoitteet Rahoitustarkastuksen toiminnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä ohjata ja valvoa näiden
tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen
noudattamista;
2) päättää säännösten nojalla annettavien
määräysten antamisesta;
3) päättää Rahoitustarkastuksen kansainvä-

lisessä yhteistyössä noudatettavista periaatteista;
4) huolehtia rahoitusmarkkinoita valvovien
viranomaisten yhteistyön kehittämisestä ja
vahvistaa Vakuutusvalvontaviraston kanssa
tehtävän yhteistyön periaatteet;
5) tuomita maksettavaksi Rahoitustarkastuksen asettama uhkasakko.
Johtokunnalla on seuraavat Rahoitustarkastuksen hallintoa koskevat tehtävät:
1) päättää valvontamaksuista;
2) käsitellä Rahoitustarkastuksen vuotuinen talousarvio;
3) esittää pankkivaltuuston vahvistettavaksi Rahoitustarkastuksen työjärjestys;
4) nimittää ja irtisanoa johtajaa lukuun
ottamatta Rahoitustarkastuksen ylimmät virkamiehet;
5) päättää nimittämänsä virkamiehen virantoimituksesta pidättämisestä ja varoituksen antamisesta;
6) ratkaista sellaiset Rahoitustarkastuksen
sisäistä hallintoa koskevat asiat, jotka työjärjestyksessä sen ratkaistaviksi määrätään;
7) toimittaa vuotuinen kertomus Rahoitustarkastuksen toiminnasta pankkivaltuustolle;
8) antaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa, pankkivaltuustolle kertomus
Rahoitustarkastuksen toiminnalle asetetuista
tavoitteista ja niiden toteutumisesta.
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa
säädetään, johtokunta ratkaisee ne laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka
johtaja saattaa sen käsiteltäväksi. Johtokunta
voi lisäksi ottaa ratkaistavakseen asian, joka
lain tai Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen
mukaan kuuluu johtajan tai muun virkamiehen ratkaistavaksi, jos asia voi merkittävästi
vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen tai
muuten merkittävästi rahoitusmarkkinoiden
kehitykseen.
Johtokunnalle 1 momentin 2 kohdan mukaan kuuluvaa päätösvaltaa voidaan työjärjestyksessä siirtää johtajalle merkitykseltään
vähäisten asioiden osalta.
11 §
Johtaja
Rahoitustarkastuksen päällikkönä on johtaja.
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Johtajan nimittää ja erottaa tasavallan
presidentti. Pankkivaltuusto tekee valtioneuvostolle esityksen viran täyttämisestä.
Kelpoisuusehtona johtajan virkaan on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
hyvä perehtyneisyys rahoitusmarkkinoihin ja
käytännössä osoitettu johtamistaito.
Johtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa
toimii pankkivaltuuston tähän tehtävään määräämä Rahoitustarkastuksen virkamies.

12 §
Johtajan tehtävät
Johtajan tehtävänä on:
1) johtaa Rahoitustarkastuksen toimintaa ja
tehdä muut kuin johtokunnalle kuuluvat Rahoitustarkastuksen päätökset;
2) vastata siitä, että Rahoitustarkastukselle
kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti sekä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti;
3) vastata johtokunnassa käsiteltävien
asioiden asianmukaisesta valmistelusta;
4) pitää johtokunta tietoisena Rahoitustarkastuksen toiminnan kautta tietoon tulleista
rahoitusmarkkinoiden kehitykseen vaikuttavista seikoista sekä vastata muista johtokunnalle annettavista selvityksistä;
5) nimittää ja irtisanoa muut kuin ylimmät
Rahoitustarkastuksen virkamiehet;
6) päättää nimittämänsä virkamiehen osalta
virantoimituksesta pidättämisestä ja varoituksen antamisesta.
Johtajan päätökset, jotka koskevat
1) toimiluvan myöntämistä valvottavalle,
toimilupaehtojen muuttamista, toimiluvan peruuttamista ja osuuspankkien yhteenliittymän
purkamista samoin kuin valvottavan toiminnan rajoittamista tai, jos asiasta päättäminen
kuuluu muulle viranomaiselle, toimiluvan
peruuttamista tai toiminnan rajoittamista koskevaa esitystä,
2) valvottavien sääntöjen vahvistamista,
lukuun ottamatta niihin tehtäviä vähäisiä
muutoksia,
3) julkisen huomautuksen ja varoituksen
antamista,
4) valvottavan velvoittamista ryhtymään
toimenpiteisiin tekemänsä päätöksen täytän-
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töönpanon, toteuttamansa toimenpiteen tai
menettelyn peruuttamiseksi taikka oikaisun
aikaansaamiseksi;
5) valvottavan varojen jakamisen rajoittamista,
6) luottolaitostoiminnasta annetun lain
17 a §:n 3 momentissa ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 12 b §:n 3 momentissa
tarkoitettua kieltoa,
7) rahoitusmarkkinoiden yleistä kehitystä
koskevien merkittävien kannanottojen antamista julkisuuteen,
on ennen päätöksen tekemistä käsiteltävä
johtokunnassa.
Jos 2 momentissa tarkoitettu päätös on
tehtävä kiireellisesti, johtaja voi ratkaista
asian. Johtajan päätös on tällöin saatettava
jälkikäteen johtokunnan käsiteltäväksi.
Johtajan tehtävistä voidaan antaa tarkempia
määräyksiä työjärjestyksessä. Johtajalle
1 momentin mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa
voidaan työjärjestyksessä antaa myös Rahoitustarkastuksen muulle virkamiehelle.
13 §
Työjärjestys
Rahoitustarkastuksessa
noudatettavasta
asioiden käsittelystä, päätöksenteosta ja virkamiesten tehtävistä sekä Rahoitustarkastuksen muusta sisäisestä hallinnosta annetaan
tarkempia määräyksiä työjärjestyksessä.

3 luku
Valvontavaltuudet
14 §
Koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeus
Rahoitustarkastuksen edustajalla on oikeus
olla läsnä valvottavan päätös- ja hallintovaltaa
käyttävien elinten kokouksissa sekä oikeus
kutsua ne koolle tarvittaessa. Rahoitustarkastuksen edustajalla on oikeus käyttää kokouksissa puhevaltaa ja saada pöytäkirjaan merkityksi ne huomautukset, joihin hän katsoo
olevan aihetta.
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Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun rahasto-osuuden omistajien ja edustajiston kokoukseen.
15 §
Tarkastus- ja tietojensaantioikeus
Rahoitustarkastuksella on oikeus saada
tarkastettavakseen valvottavan toimipaikassa
tehtävänsä suorittamisen kannalta tarpeelliset
valvottavaa ja sen asiakasta koskevat asiakirjat ja muut tallenteet sekä saada niistä
tarpeelliset jäljennökset. Rahoitustarkastuksella on myös oikeus saada tarkastettavakseen
valvottavan tietojärjestelmät sekä kassa- ja
muut rahoitusvarat. Rahoitustarkastuksella on
lisäksi oikeus saada tarkastettavakseen muun
rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai
säätiön toimipaikassa tehtävänsä suorittamisen kannalta tarpeelliset yhteisöä tai säätiötä
koskevat asiakirjat ja muut tallenteet sekä
saada niistä tarpeelliset jäljennökset.
Valvottavan ja muun rahoitusmarkkinoilla
toimivan on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava Rahoitustarkastukselle sen pyytämät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja
selvitykset. Rahoitustarkastus voi antaa määräyksiä valvottavan taloudellista asemaa,
omistajia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, hallinto- ja valvontaelinten jäseniä ja
toimihenkilöitä sekä toimipaikkoja koskevien
tietojen säännöllisestä toimittamisesta Rahoitustarkastukselle.
Rahoitustarkastuksella on oikeus saada
valvottavan ja muun rahoitusmarkkinoilla
toimivan yhteisön tai säätiön tilintarkastajalta
kaikki tällä olevat näitä koskevat valvonnan
kannalta tarpeelliset tiedot sekä saada valvonnan kannalta tarpeelliset jäljennökset tilintarkastajan hallussa olevista valvottavaa tai
muuta rahoitusmarkkinoilla toimivaa yhteisöä
tai säätiötä koskevista asiakirjoista ja tallenteista.
Mitä 1—3 momentissa säädetään valvottavasta, sovelletaan myös suomalaiseen yritykseen, joka kuuluu valvottavan kanssa
samaan koti- tai ulkomaiseen konserniin tai
konsolidointiryhmään taikka joka on valvottavan osakkuusyritys. Rahoitustarkastuksella
on lisäksi oikeus saada valvottavalta valvot-

tavan kanssa samaan konserniin tai konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista yritystä
ja valvottavan ulkomaista osakkuusyritystä
koskevat 2 momentissa tarkoitetut tiedot sekä
tarkastettavakseen valvottavalla olevat tällaisia tietoja sisältävät asiakirjat ja muut tallenteet ja tarpeelliset jäljennökset niistä. Rahoitustarkastuksen oikeudesta saada tietoja valvottavan kanssa samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvasta yrityksestä säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetussa laissa.
Rahoitustarkastuksella on oikeus saada
tarkastettavakseen valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot sellaisen yrityksen toimipaikassa, joka toimii valvottavan asiamiehenä tai
joka valvottavan toimeksiannosta hoitaa tämän kirjanpitoon, tietojärjestelmään taikka
riskienhallintaan tai muuhun sisäiseen valvontaan liittyviä tehtäviä.
Rahoitustarkastuksella on oikeus saada
sakon täytäntöönpanosta annetun lain
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä tiedot, jotka ovat tarpeen valvottavan
omistajan, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan tai palveluksessa olevan laissa säädetyn
luotettavuuden selvittämiseksi. Oikeudesta
saada tietoja rikosrekisteristä säädetään erikseen.

16 §
Tutkimuksen ilmaisukielto
Rahoitustarkastus voi kieltää sitä, joka on
läsnä Rahoitustarkastuksen rikoksen tai rikkomuksen tutkimiseksi toimeenpanemassa
tarkastuksessa tai jolta Rahoitustarkastus on
pyytänyt tietoja tai selvityksiä rikoksen tai
rikkomuksen tutkimiseksi, antamasta tarkastuksesta tai pyytämistään tiedoista ja selvityksistä tietoa sille, johon tutkimus kohdistuu,
tai muulle henkilölle. Kielto on annettava
kirjallisena. Kiellon edellytyksiin ja voimassaoloon sovelletaan, mitä esitutkintalain
(449/1987) 48 §:ssä säädetään. Kielto on
voimassa muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää
tai asiasta muualla laissa toisin säädetä.
Rangaistus 1 momentissa säädetyn kiellon
rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889)
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38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.
17 §
Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus
Valvottavan tilintarkastajan on viipymättä
ilmoitettava Rahoitustarkastukselle valvottavaa koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka
hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jonka voidaan katsoa:
1) olennaisesti rikkovan valvottavaa tai sen
toimintaa koskevia säännöksiä tai niiden
nojalla annettuja määräyksiä, joissa säädetään
tai määrätään toimilupaa koskevista edellytyksistä tai jotka koskevat toiminnan harjoittamista;
2) vaarantavan valvottavan toiminnan jatkumisen; tai
3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kielteisen lausunnon esittämiseen.
Valvottavan tilintarkastaja on myös velvollinen ilmoittamaan Rahoitustarkastukselle
1 momentissa tarkoitetusta seikasta tai päätöksestä, jonka hän saa tietoonsa suorittaessaan tehtäväänsä valvottavan kanssa samaan
konsolidointiryhmään kuuluvassa yhteisössä
taikka sellaisessa yhteisössä, jolla on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta valvottavaan tai johon
valvottavalla on edellä tarkoitettu määräysvalta.
Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintarkastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.
18 §
Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen
Rahoitustarkastus voi valvottavan tai muun
rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai
säätiön valvonnan kannalta tarpeellisen asian
selvittämiseksi käyttää tilintarkastajaa tai
muuta ulkopuolista asiantuntijaa. Tällä on
tehtävässään 15 §:n mukaiset oikeudet ja hän
toimii virkavastuulla. Asiantuntijalla on olta-
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va tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden
riittävä rahoitustoiminnan, kirjanpidon ja oikeudellisten asioiden tuntemus. Asiantuntijan
riippumattomuuteen
sovelletaan,
mitä
33 §:ssä säädetään.
Rahoitustarkastus voi määrätä asiantuntijan
palkkion maksettavaksi valvottavan tai muun
rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai
säätiön varoista, jos asiantuntijan käyttämiselle on erityinen, valvottavan tai muun
rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai
säätiön toiminnasta johtuva syy. Palkkion
tulee vastata alan yleistä palkkiotasoa. Rahoitustarkastuksen on maksettava palkkio,
jota ei saada perityksi valvottavalta tai muulta
rahoitusmarkkinoilla toimivalta yhteisöltä tai
säätiöltä.
19 §
Toimeenpanokielto
Rahoitustarkastus voi kieltää valvottavan
tekemän päätöksen tai valvottavan suunnitteleman toimenpiteen toteutuksen tai muun
menettelyn, jos se on ristiriidassa rahoitusmarkkinoita koskevien säännösten tai niiden
nojalla annettujen määräysten taikka näihin
säännöksiin perustuvien valvottavan sääntöjen tai toimiluvan kanssa.
Jos valvottava on pannut 1 momentissa
tarkoitetun päätöksen täytäntöön tai toteuttanut 1 momentissa tarkoitetun muun toimenpiteen tai menettelyn, Rahoitustarkastus voi
velvoittaa valvottavan ryhtymään toimenpiteisiin päätöksen täytäntöönpanon taikka toimenpiteen tai menettelyn peruuttamiseksi tai
oikaisun aikaansaamiseksi. Tämän momentin
soveltamisen edellytyksenä on, että päätöksen
täytäntöönpano taikka toimenpiteen tai menettelyn toteuttaminen voisi vaarantaa tallettajien tai muiden velkojien aseman tai rahoitusmarkkinoiden vakauden taikka muuten
aiheuttaa vakavia häiriöitä rahoitusmarkkinoilla.
Mitä tässä pykälässä säädetään valvottavan
tekemästä päätöksestä, sovelletaan vastaavasti sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahastoosuuden omistajien ja edustajiston kokouksen
tekemään päätökseen.
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20 §
Varojen jakamisen rajoittaminen

Jos Rahoitustarkastus katsoo, ettei valvottava, jolle laissa on asetettu vakavaraisuusvaatimus, tilinpäätöksessään ole tehnyt riittäviä poistoja tai varauksia taikka kirjanpito ei
muutoin anna oikeaa ja riittävää kuvaa
valvottavan taloudellisesta asemasta, Rahoitustarkastus voi rajoittaa tämän voitonjakokelpoisten varojen käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin valvottavan vakavaraisuuden vahvistamiseen sekä muuta varojen jakamista
osakkeen- tai osuudenomistajille edellyttäen,
että varojen jakaminen voisi vaarantaa tallettajien tai muiden velkojien aseman tai rahoitusmarkkinoiden vakauden taikka muuten
aiheuttaa vakavia häiriöitä rahoitusmarkkinoilla.
21 §
Kirjanpitomääräysten antaminen
Rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle ja
luottolaitostoiminnasta annetun lain 30 §:ssä
tarkoitetulle rahoituslaitokselle valvonnan
kannalta tarpeellisia teknisiä määräyksiä liiketapahtumien kirjaamisesta juoksevaan kirjanpitoon sekä taseen ulkopuolisten vastuiden
kirjaamisesta poiketen siitä, mitä kirjanpitolain 2 luvun 4—10 §:ssä ja niiden nojalla
annetuissa säännöksissä säädetään.
22 §
Asiamiehen asettaminen
Rahoitustarkastus voi asettaa asiamiehen
valvomaan valvottavan toimintaa, jos sen
asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta, varomattomuutta tai väärinkäytöksiä taikka muu erityinen syy sitä edellyttää. Rahoitustarkastus määrää asiamiehelle valvottavan
varoista maksettavan palkkion. Palkkion tulee
vastata alan yleistä palkkiotasoa. Rahoitustarkastuksen on maksettava palkkio, jota ei
saada perityksi valvottavalta.
Rahoitustarkastus voi määrätä asiamiehen
valvomaan valvottavan omaisuuden rahaksi

muuttoa, kun valvottava on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin. Rahoitustarkastus määrää asiamiehen palkkion, joka on maksettava
valvottavan varoista.
Asiamiehellä on tehtävässään 14 ja 15 §:n
mukaiset oikeudet ja hän toimii virkavastuulla. Asiamiehellä on oltava tehtävän laatuun ja
laajuuteen nähden riittävä rahoitustoiminnan
ja oikeudellisten asioiden tuntemus. Asiamiehen riippumattomuuteen sovelletaan, mitä
33 §:ssä säädetään.
23 §
Sijoituspalvelujen tarjoamisen rajoittaminen
Rahoitustarkastus voi enintään kolmeksi
kuukaudeksi kieltää sijoituspalveluyritystä tai
luottolaitosta tarjoamasta sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettuja sijoituspalveluita sekä mainitun lain 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua säilytys- ja
hoitopalvelua sekä vastaanottamasta mainitun
pykälän 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja
varoja, jos sillä sijoituspalveluyrityksen tai
luottolaitoksen taloudellisen tilan perusteella
on aihetta epäillä, että sijoituspalveluyritystä
tai luottolaitosta ilmeisesti uhkaa maksukyvyttömyys ja että sijoittajien korvausrahasto
voi ilmeisesti joutua korvaamaan sijoittajien
saamiset.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomessa olevaa sivuliikettä ja ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa sivukonttoria, jos
ulkomainen sijoituspalveluyritys tai ulkomainen luottolaitos on Suomessa sijoittajien
korvausrahaston jäsen.

24 §
Uhkasakko
Jos valvottava tai muu rahoitusmarkkinoilla toimiva toiminnassaan laiminlyö noudattaa
rahoitusmarkkinoita koskevia säännöksiä tai
niiden nojalla annettuja määräyksiä taikka
valvottava laiminlyö noudattaa sääntöjään
taikka toimilupansa ehtoja, Rahoitustarkastus
voi uhkasakolla velvoittaa valvottavan tai
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muun rahoitusmarkkinoilla toimivan täyttämään velvollisuutensa, jos laiminlyönti ei ole
vähäinen.
Rahoitustarkastus voi uhkasakolla velvoittaa valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla
toimivan yhteisön tai säätiön tilintarkastajan
ja 15 §:n 4 momentissa tarkoitetun yrityksen
täyttämään velvollisuutensa, jos nämä laiminlyövät noudattaa, mitä niiden velvollisuudeksi
15 §:ssä säädetään ja laiminlyönti ei ole
vähäinen.
Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi Rahoitustarkastus.

4 luku
Hallinnolliset seuraamukset
25 §
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omaisen päätöksestä vastaavalla tavalla kuin
se on tiedottanut julkisen huomautuksen
antamisesta.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei vaikuta
Rahoitustarkastuksen velvollisuuteen tuottaa
ja jakaa tietoa toiminnastaan siten kuin siitä
erikseen säädetään.
26 §
Julkinen varoitus
Rahoitustarkastus voi antaa 25 §:ssä mainitulle julkisen varoituksen, jos mainitussa
pykälässä tarkoitettu menettely tai laiminlyönti on jatkuvaa tai toistuvaa taikka muuten
niin moitittavaa, ettei julkista huomautusta
ole pidettävä riittävänä. Julkiseen varoitukseen sovelletaan muuten, mitä 25 §:ssä säädetään julkisesta huomautuksesta.

Julkinen huomautus
Rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle ja
muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle yhteisölle tai säätiölle julkisen huomautuksen, jos
tämä tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee rahoitusmarkkinoita koskevien säännösten tai niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti taikka jos valvottava tahallaan
tai huolimattomuudesta menettelee toimilupansa ehtojen vastaisesti eikä asia kokonaisuutena harkiten anna aihetta ankarampiin
toimenpiteisiin.
Julkinen huomautus voidaan lisäksi antaa 1
momentissa säädetyin edellytyksin 6 §:ssä
tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, jos tämä menettelee häntä henkilökohtaisesti velvoittavien 1 momentissa tarkoitettujen säännösten tai määräysten vastaisesti.
Julkista huomautusta ei voida antaa, jos
valvottava tai muu rahoitusmarkkinoilla toimiva on välittömästi virheen havaittuaan
oma-aloitteisesti ryhtynyt asiassa korjaaviin
toimenpiteisiin.
Julkisesta huomautuksesta on siitä tiedotettaessa käytävä ilmi, onko sen antamista
koskeva päätös lainvoimainen. Jos muutoksenhakuviranomainen kumoaa tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen, Rahoitustarkastuksen on tiedotettava muutoksenhakuviran2

430301/96

5 luku
Valvontayhteistyö ulkomaan valvontaviranomaisen kanssa
27 §
Markkinariskien valvonta
Rahoitustarkastuksen on toimittava yhteistyössä luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen Euroopan talousalueeseen kuuluvan
kotivaltion valvontaviranomaisen kanssa sellaisten markkinariskien valvonnassa, jotka
ovat syntyneet Suomen rahoitusmarkkinoilla
suoritetuista toimista.

28 §
Ulkomailla olevan sivukonttorin ja sivuliikkeen isäntävaltion lainsäädännön noudattamisen valvonta
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valvontaviranomaisen ilmoitettua, että suomalainen luottolaitos sivukonttoristaan tai
sijoituspalveluyritys sivuliikkeestään tai muu-
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toin palveluja tarjotessaan ei noudata voimassa olevia säännöksiä, Rahoitustarkastuksen on
ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin sen
varmistamiseksi, että säännösten vastainen
toiminta lopetetaan. Rahoitustarkastuksen on
myös ilmoitettava tuon valtion valvontaviranomaiselle niistä toimenpiteistä, joihin se
on ryhtynyt.

29 §
Suomeen sijoittuneen sivukonttorin ja sivuliikkeen tarkastaminen
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valvontaviranomainen voi suorittaa tai suorituttaa tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen
luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorissa
tai sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeessä
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen
valvonnan kannalta tarpeellisen tarkastuksen
ilmoitettuaan asiasta ensin Rahoitustarkastukselle.
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valvontaviranomaisen pyynnöstä Rahoitustarkastus voi toimivaltansa puitteissa tehdä
tarkastuksen tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorissa tai sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeessä tai muulla tavoin varmistaa sivukonttoria tai sivuliikettä koskevien tietojen oikeellisuuden.

31 §
Tarkastus- ja tietojensaantioikeus ulkomaiseen konsolidointiryhmään kuuluvassa
suomalaisessa yrityksessä
Rahoitustarkastuksella on oikeus suorittaa
tarkastus Suomessa olevassa yrityksessä, joka
kuuluu ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmään, ja
tällaisen yrityksen emoyrityksen Suomessa
olevassa tytäryrityksessä, jos kyseisen valtion
rahoitustoimintaa valvovalla viranomaisella
on toimivalta tarkastaa tällaista yritystä ja
viranomainen pyytää tarkastusta konsolidoidun valvonnan suorittamiseksi.
Jos toisen valtion rahoitustoimintaa valvovalla viranomaisella on tarvetta tarkastaa
Suomessa 1 momentissa tarkoitettua yritystä
koskevia konsolidoidun valvonnan kannalta
olennaisia tietoja, sen on pyydettävä Rahoitustarkastukselta tarkastuksen suorittamista.
Rahoitustarkastuksen on täytettävä pyyntö
joko suorittamalla tarkastus itse tai antamalla
pyynnön esittäneen viranomaisen osallistua
viraston suorittamaan tarkastukseen.
6 luku
Rahoitustarkastuksen virkamiehiä koskevat
säännökset
32 §
Sovellettavat säännökset

30 §
Ulkomaiseen luotto- tai rahoituslaitokseen tai
sijoituspalveluyritykseen kohdistuvista
toimenpiteistä ilmoittaminen
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaiselle, jos tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen tai palveluja tarjoavan
luotto- tai rahoituslaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen toiminta on säännösten tai määräysten vastaista eikä se ole ryhtynyt Rahoitustarkastuksen vaatimiin toimenpiteisiin
säännösten tai määräysten vastaisen toiminnan lopettamiseksi.

Rahoitustarkastuksen virkamiehistä, viroista ja virkasuhteista on voimassa, mitä tässä
laissa ja soveltuvin osin Suomen Pankin
virkamiehistä annetussa laissa (1166/1998)
säädetään.
33 §
Riippumattomuus
Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenen,
varajäsenen ja virkamiehen on tehtävässään
oltava valvottavasta ja muusta rahoitusmarkkinoilla toimivasta yhteisöstä tai säätiöstä
riippumaton eikä hän saa kuulua valvottavan
eikä muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yh-
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teisön tai säätiön hallintoneuvostoon, hallitukseen, edustajistoon, isäntiin tai tilintarkastajiin eikä olla valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön
palveluksessa. Pykälässä tarkoitettujen henkilöiden esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintomenettelylaissa säädetään.
34 §
Ilmoitusvelvollisuus
Valvottavalta saamastaan luotosta taikka
valvottavan hänen puolestaan myöntämästä
takauksesta tai muusta vastuusitoumuksesta
on Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenen, varajäsenen ja Rahoitustarkastuksen virkamiehen ilmoitettava Rahoitustarkastuksen
johtokunnan pitämään luetteloon.
Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenellä, varajäsenellä ja virkamiehellä on arvopaperimarkkinalain 5 luvun säännöksiä vastaava
ilmoitusvelvollisuus
Rahoitustarkastuksen
johtokunnan pitämään luetteloon. Jokaisella
on oikeus saada tietoja tässä momentissa
tarkoitetusta luettelosta.
35 §
Tehtävästä pidättäminen
Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen on
syytteessä virkarikoksesta tai tutkimuksen
alaisena virkarikoksesta, pankkivaltuusto voi
määrätä hänet syytteen tai tutkimuksen ajaksi
pidätettäväksi tehtävästään ja menettämään
palkkioetunsa.
7 luku
Erinäiset säännökset
36 §
Oikeus ja velvollisuus antaa tietoja
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä Rahoitustarkastuksella on oikeus antaa tietoja Vakuutusval-
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vontavirastolle tai muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle tai niiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle tai sellaiselle yhteisölle, joka kotimaassaan lain nojalla hoitaa
vastaavaa tehtävää kuin Rahoitustarkastus, ja
Valtion vakuusrahastolle niiden tehtävien
hoitamista varten sekä esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on oikeus antaa
valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla
toimivan yhteisön tai säätiön selvitystila- tai
konkurssimenettelyyn osallisena olevien toimielinten valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka liittyvät valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla toimivan
yhteisön tai säätiön selvitystila- tai konkurssimenettelyyn, ja valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön tilintarkastajan valvonnasta vastuussa
olevalle viranomaiselle tietoja, jotka liittyvät
valvottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla
toimivan yhteisön tai säätiön tilintarkastajan
valvontaan.
Rahoitustarkastuksella on oikeus ilmoittaa
valvottaville, jos samalla velallisella havaitaan olevan niiltä huomattavia sitoumuksia tai
velvoitteita taikka jos on syytä epäillä jonkun
niiden asiakkaan toiminnan aiheuttavan niille
vahinkoa. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on
oikeus antaa valvottavaa koskevia tietoja
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle ja selvitysyhteisölle ja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa tarkoitetulle optioyhteisölle ja arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitetulle arvopaperikeskukselle sekä muuta rahoitusmarkkinoilla toimivaa koskevia tietoja julkisen
kaupankäynnin järjestäjälle, jos tietojen antaminen on välttämätöntä niille säädetyn
valvontatehtävän tai niiden harjoittaman selvitystoiminnan luotettavuuden turvaamiseksi.
Rahoitustarkastus ei saa luovuttaa toisen
valtion valvontaviranomaiselta taikka toisessa
valtiossa suoritetussa tarkastuksessa saatuja
salassa pidettäviä tietoja edelleen, ellei tiedon
antanut valvontaviranomainen taikka sen ulkomaan muu asianomainen valvontaviranomainen, jossa tarkastus on suoritettu, ole
antanut siihen nimenomaista suostumusta.
Näitä tietoja voidaan käyttää ainoastaan tä-
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män lain mukaisten tehtävien hoitamiseen tai
niihin tarkoituksiin, joita varten suostumus on
annettu.
Rahoitustarkastuksen on viipymättä annettava valtiovarainministeriölle ja Suomen Pankille hallussaan olevat tiedot asioista, jotka
Rahoitustarkastuksen arvion mukaan saattavat vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden
tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnassa.
37 §
Muutoksenhaku
Rahoitustarkastuksen päätöksestä saa valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään
valituksen tekemisestä valtioneuvoston ja
ministeriön päätökseen, jollei muualla laissa
toisin säädetä.
Rahoitustarkastuksen antama päätös, josta
on valitettu, voidaan muutoksenhausta huolimatta panna täytäntöön, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää tai asiasta
muualla laissa toisin säädetä.
Mitä 2 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta Rahoitustarkastuksen päätökseen, joka koskee toimiluvan peruuttamista
tai sääntöjen vahvistamisen peruuttamista.

8 luku
Voimaantulo
38 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003 ja sillä kumotaan 11 päivänä
kesäkuuta 1993 annettu rahoitustarkastuslaki
(503/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Rahoitustarkastuslailla kumotun pankkitarkastusvirastosta annetun lain (1273/1990)
26 §:n säännöstä Suomen Pankin vastuusta
pankkitarkastusviraston sopimusvelvoitteista
noudatetaan edelleen tämän lain voimaantulon jälkeen.
Kumottavan lain nojalla nimitetyn Rahoitustarkastuksen johtokunnan toimikausi päättyy tämän lain voimaan tullessa. Ennen lain
voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin
toimenpiteisiin tämän lain 9 §:ssä tarkoitetun
johtokunnan jäsenten ja varajäsenten nimittämiseksi sekä 13 §:ssä tarkoitetun työjärjestyksen vahvistamiseksi.
Muussa laissa olevan viittauksen tällä lailla
kumottavaan rahoitustarkastuslakiin katsotaan merkitsevän viittausta tähän lakiin.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993)
17 §:n 1 momentin 1 kohta,
muutetaan 8 §:n 3 momentti, 10 §, 11 §:n 1 momentin johtolause ja 2 momentti, 11 a §,
12 §:n 1 momentin johtolause sekä 3—5 ja 7 momentti, 17 a, 27, 28 ja 65 p §, 70 §:n 3
momentti, 80 § ja 104 §:n 4 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 3 momentti, 70 §:n 3 momentti ja 80 § laissa 1340/1997,
10 § osaksi laeissa 570/1996, 524/1998 ja 69/2003, 11 a § ja 12 §:n 3—5 momentti laissa
1500/2001, 12 §:n 7 momentti mainituissa laeissa 570/1996 ja 1500/2001, 17 a § laissa 45/2002
ja 65 p § mainitussa laissa 524/1998, sekä
lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 949/1996, uusi 1 momentti, jolloin
nykyinen 1 ja 2 momentti siirtyy 2 ja 3 momentiksi, sekä uusi 4 momentti, seuraavasti:
8§
Toiminimi
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi antaa talletuspankin
konsolidointiryhmään kuuluvalle yritykselle
luvan käyttää toiminimessään nimitystä
″pankki″ tai viittausta talletuspankin toimintaan.

10 §
Toimilupa
Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
luottolaitoksen toimiluvan. Toimilupa voidaan antaa talletuspankin, luottoyhteisön tai
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002

maksuliikeyhteisön toimintaan. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.
Talletuspankin toimilupahakemuksesta on
pyydettävä talletussuojarahaston lausunto.
Toimilupahakemuksesta on lisäksi pyydettävä sijoittajien korvausrahaston lausunto, jos
luottolaitos voi yhtiöjärjestyksensä mukaan
tarjota sijoituspalveluja. Toimilupaa hakevan
yhteisön ollessa toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneen luottolaitoksen tytäryritys tai tällaisen luottolaitoksen emoyrityksen tytäryritys,
hakemuksesta on pyydettävä tuon valtion
rahoitusmarkkinoita valvovan valvontaviranomaisen lausunto. Samoin menetellään, jos
toimilupaa hakevan yhteisön määräämisvalta
on samoilla luonnollisilla tai oikeushenkilöillä kuin tällaisessa luottolaitoksessa.
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Rahoitustarkastuksen on annettava luottolaitoksen toimilupaa koskeva päätös kuuden
kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen,
siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemista
varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.
Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin aina
tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen
vastaanottamisesta.
Jos päätöstä ei ole annettu 3 momentissa
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä
valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös
on annettu. Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
11 §
Toimiluvan myöntäminen
Toimilupa on myönnettävä, jos saadun
selvityksen perusteella voidaan varmistua,
että luottolaitos täyttää 2 momentissa säädetyt
toimiluvan myöntämisen yleiset edellytykset
sekä muualla tässä laissa luottolaitokselle
säädetyt vaatimukset. Toimilupa voidaan
myöntää myös perustettavalle luottolaitokselle ennen sen rekisteröimistä.
Toimiluvan myöntämisen yleiset edellytykset ovat:
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksella on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
luottolaitoksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja
ehtoja. Rahoitustarkastus voi toimiluvan
myöntämisen jälkeen luottolaitoksen hakemuksesta muuttaa toimiluvan ehtoja.
Luottolaitos voi aloittaa toimintansa, jollei
toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittömästi
sen jälkeen, kun toimilupa on myönnetty ja
luottolaitos on toimittanut Rahoitustarkastukselle 17 §:ssä tarkoitetut tiedot sekä, jos
toimilupa on myönnetty perustettavalle yritykselle, yritys on rekisteröity.

11 a §
Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toimilupa rekisteröitäväksi. Talletuspankin toimilupa on lisäksi ilmoitettava tiedoksi talletussuojarahastolle ja sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen toimilupa sijoittajien korvausrahastolle. Perustettavalle yritykselle
myönnetty toimilupa rekisteröidään samalla,
kun yritys rekisteröidään.
12 §
Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan
rajoittaminen
Rahoitustarkastus voi peruuttaa luottolaitoksen toimiluvan, jos
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on peruutettava toimilupa, kun luottolaitos on asetettu konkurssiin tai selvitysmiehet ovat antaneet selvitystilaa koskevan lopputilityksen.
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toimiluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi. Toimiluvan peruuttaminen on lisäksi ilmoitettava
tiedoksi talletussuojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahastolle, jos
luottolaitos on rahaston jäsen.
Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
luottolaitoksen toimiluvan mukaista toimintaa
ja, jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi
määräajassa, määräajan päättymisen jälkeen
muuttaa toimiluvan ehtoja toiminnan pysyväksi rajoittamiseksi, jos luottolaitoksen hoidossa on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että toiminnan
jatkaminen voi vakavasti vahingoittaa rahoitusmarkkinoiden vakautta, maksujärjestelmien häiriötöntä toimintaa tai velkojien etua.
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on peruuttaessaan
toimiluvan luottolaitokselta, joka toimii myös
toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, taikka rajoittaessaan tällaisen
luottolaitoksen toimiluvan mukaista toimintaa, ilmoitettava päätöksestään asianomaisen
valtion valvontaviranomaiselle.
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17 a §
Luottolaitoksen ja omistusyhteisön johtaminen
Luottolaitoksen hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa luottolaitosta ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja
varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan on oltava luotettavia henkilöitä,
jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Hallituksen
jäsenellä ja varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla ja varatoimitusjohtajalla on lisäksi oltava
sellainen yleinen luottolaitostoiminnan tuntemus kuin luottolaitoksen toiminnan laatuun ja
laajuuteen katsoen on tarpeen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton luottolaitoksen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi taikka toimitusjohtajaksi tai varatoimitusjohtaksi.
Rahoitustarkastus voi määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä toimimasta luottolaitoksen hallituksen jäsenenä
tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai
varatoimitusjohtajana, jos
1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomattomuutta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa luottolaitoksen vakaata toimintaa, tallettajien tai sijoittajien asemaa taikka
velkojien etua; tai
2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.
Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti omistusyhteisöön. Omistusyhteisön on ilmoitettava 1 momentissa
tarkoitettujen hallintohenkilöidensä muutoksista viipymättä Rahoitustarkastukselle.
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konttorin muuhun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon, on haettava lupa
sivukonttorin perustamiseen Rahoitustarkastukselta. Lupa on myönnettävä, jos sivukonttorin valvonta on riittävästi järjestettävissä ja
jos sivukonttorin perustaminen ei luottolaitoksen hallinto ja taloudellinen tila huomioon
ottaen ole omiaan vaarantamaan luottolaitoksen toimintaa. Lupahakemuksesta on pyydettävä Suomen Pankin lausunto. Rahoitustarkastuksella on oikeus luvan hakijaa kuultuaan
asettaa lupaan sivukonttorin toimintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja.
Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.
28 §
Ulkomailla olevan sivukonttorin lakkauttaminen
Jos luottolaitos ei täytä 26 ja 27 §:ssä
säädettyjä edellytyksiä, Rahoitustarkastus voi
asettaa määräajan asiantilan korjaamiseksi ja,
jollei vaatimusta täytetä määräajan kuluessa,
soveltuvin osin noudattaa, mitä 12 §:ssä säädetään.
65 p §
Toimiluvan peruuttaminen sekä tallettajien ja
sijoittajien saamiset
Päättäessään 12 §:n nojalla talletuspankin
toimiluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä tallettajien saamiset
maksettaviksi talletussuojarahaston varoista.
Päättäessään 12 §:n nojalla luottolaitoksen
toimiluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä sijoittajien saamiset
maksettaviksi sijoittajien korvausrahastosta
siten kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 6 luvussa säädetään.
70 §

27 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset

Sivukonttorin perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

— — — — — — — — — — — — —
Jos luottolaitoksen asiakasriski tai suurten
asiakasriskien yhteismäärä ylittää 1 tai 2
momentissa säädetyn rajan, luottolaitoksen on

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
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välittömästi ilmoitettava siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin asiakasriskejä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.
Rahoitustarkastuksen on, saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai muuten tiedon 1 tai
2 momentissa säädettyjen rajojen ylittymisestä, asetettava määräaika, jonka kuluessa luottolaitoksen on toimiluvan peruuttamisen uhalla täytettävä 1 ja 2 momentissa säädetty
vaatimus. Jos vaatimusta ei ole määräajan
päättymisen jälkeenkään täytetty, Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen toimiluvan
peruuttamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
80 §

kastuksen on, saatuaan edellä tarkoitetun
ilmoituksen tai muuten tiedon omien varojen
tai konsolidoitujen omien varojen vähenemisestä alle laissa säädetyn määrän, asetettava
määräaika, jonka kuluessa luottolaitoksen
omia varoja ja konsolidoituja omia varoja
koskeva vaatimus on toimiluvan peruuttamisen uhalla täytettävä. Jos vaatimusta ei ole
määräajan päättymisen jälkeenkään täytetty,
Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen toimiluvan peruuttamisesta.
104 §
Omien varojen vähimmäismäärä

Omien varojen ja konsolidoitujen omien
varojen kartuttamisvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Omien varojen vähenemiseen alle tässä
pykälässä säädetyn määrän sovelletaan, mitä
80 §:ssä säädetään.

Jos luottolaitoksen omat varat tai konsolidoidut omat varat vähenevät alle tässä laissa
säädetyn vähimmäismäärän, luottolaitoksen
tai omistusyhteisön on viipymättä ilmoitettava siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä
toimenpiteisiin omien varojen määrää koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustar-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toimilupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä
joulukuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 7 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti, 17 ja 19 §,
20 §:n 1—4 momentti ja 22 §:n 1 momentti, seuraavasti:
7§
— — — — — — — — — — — — —
Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä 1 momentissa
tarkoitettua toimilupaa.
14 §
Rahoitustarkastus voi tämän luvun mukaisesti luottolaitoksen hakemuksesta peruuttaa
sen toimiluvan ilman, että luottolaitos olisi
asetettava selvitystilaan.
— — — — — — — — — — — — —
17 §
Rahoitustarkastuksen
on
ilmoitettava
14 §:ssä tarkoitettu päätös rekisteröitäväksi.
Toimiluvan peruuttaminen tulee voimaan,
kun päätös on rekisteröity.
19 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään luottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta samalla määrättävä luottolaitos selvitystilaan, jollei
5 luvun säännöksistä muuta johdu. Selvitystila alkaa, kun toimiluvan peruuttamista ja
selvitystilaan määräämistä koskeva Rahoitustarkastuksen päätös on tehty.
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002
3

430301/96

20 §
Rahoitustarkastuksen tehdessä päätöksen
luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan
sen on samalla valittava yksi tai useampi
selvitysmies. Selvitysmiehiin sovelletaan
muuten, mitä osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:ssä
säädetään. Osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n
2 momentissa tarkoitettua määräystä voi hakea myös Rahoitustarkastus sen lisäksi, mitä
mainitussa lainkohdassa säädetään.
Selvitysmiesten on tehtävä osakeyhtiölain
13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus talletussuojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahastolle, jos luottolaitos on
rahaston jäsen, sekä, jos ilmoitus perustuu
muuhun kuin 19 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, Rahoitustarkastukselle.
Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava koolle
luottolaitoksen yhtiökokous päättämään toimenpiteistä luottolaitoksen sulautumisesta
toiseen luottolaitokseen tai toimilupaedellytysten korjaamisesta muulla tavalla taikka
luottolaitoksen purkamisesta.
Selvitysmiesten on haettava Rahoitustarkastukselta toimiluvan peruuttamista viivy-
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tyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edellytyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituksenmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — —
22 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurssiin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava hakemuksesta Rahoitustarkastukselle.

Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä
enintään kuukaudella, jos Rahoitustarkastus
esittää tätä koskevan pyynnön viikon kuluessa
tässä momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
säästöpankkilain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 76 §:n 5
momentti, 84 §:n 4 momentti, 101 §:n 2 momentin 2 kohta, 103 §, 104 §:n 1 ja 3 momentti,
108 §, 110 §:n 2 momentti ja 119 §:n 1 momentti, seuraavasti:
76 §
— — — — — — — — — — — — —
Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä sulautumisessa
syntyvälle säästöpankille myönnettyä toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — —

miluvan peruuttamisesta samalla määrättävä
säästöpankki selvitystilaan.
Selvitystila alkaa välittömästi, kun toimiluvan peruuttamista ja selvitystilaan määräämistä koskeva Rahoitustarkastuksen päätös
on tehty.

84 §
— — — — — — — — — — — — —
Jakautumista ei saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä jakautumisessa perustettavalle säästöpankille myönnettyä toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — —

104 §
Kun säästöpankki tai Rahoitustarkastus
tekee päätöksen selvitystilasta, on samalla
valittava yksi tai useampia selvitysmiehiä
hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen
hallintoneuvoston tilalle. Mitä muualla laissa
säädetään hallituksesta ja sen jäsenistä, on
soveltuvin osin voimassa selvitysmiehistä,
jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — —
Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava koolle
säästöpankin isäntien kokous päättämään toimenpiteistä säästöpankin sulautumisesta toiseen säästöpankkiin tai toimilupaedellytysten
korjaamisesta muulla tavalla taikka säästöpankin purkamisesta.

101 §
— — — — — — — — — — — — —
Säästöpankki voidaan asettaa selvitystilaan:
— — — — — — — — — — — — —
2) Rahoitustarkastuksen päätöksellä peruutettaessa säästöpankin toimilupa luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 §:n perusteella.
— — — — — — — — — — — — —
103 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään toiHE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002
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108 §
Kun isäntien kokous tai Rahoitustarkastus
on tehnyt päätöksen säästöpankin asettamisesta selvitystilaan, selvitysmiesten on viivytyksettä tehtävä selvitystilaa koskevasta päätöksestä ja selvitysmiesten valinnasta ilmoitus
rekisteröimistä varten. Ilmoitus on lisäksi
tehtävä talletussuojarahastolle ja säästöpankkitarkastukselle, sekä, jos päätöksen selvitystilaan asettamisesta on tehnyt isäntien kokous,
Rahoitustarkastukselle. Ilmoitus on tehtävä
myös vakuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahastolle, jos säästöpankki on rahaston
jäsen.
110 §
— — — — — — — — — — — — —
Selvitysmiesten on haettava Rahoitustarkastukselta toimiluvan peruuttaminen viivy-

tyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edellytyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituksenmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.
119 §
Velkojan hakiessa säästöpankkia konkurssiin tuomioistuimen on ennen konkurssipäätöksen tekemistä ilmoitettava hakemuksesta
Rahoitustarkastukselle. Tuomioistuimen on
lykättävä asian käsittelyä enintään kuukaudella, jos Rahoitustarkastus esittää tätä koskevan pyynnön viikon kuluessa tässä momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä
joulukuuta 2001 annetun lain (1504/2001) 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti, 9, 15 ja 17 §,
25 §:n 3 momentti, 33 §:n 1 momentti, 36 ja 38 §, 39 §:n 1—4 momentti, 41 §, 51 §:n 2
momentti, 52 ja 54 §, sekä
lisätään 50 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:
7§
— — — — — — — — — — — — —
Jos yhteenliittymän yhteenlaskettu asiakasriski ylittää 1 momentissa säädetyn rajan,
keskusyhteisön on viipymättä ilmoitettava
siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin asiakasriskejä koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustarkastuksen
on, saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai
muuten tiedon 1 momentissa säädetyn rajan
ylittymisestä, asetettava yhteenliittymän purkamisen uhalla määräaika, jonka kuluessa
yhteenliittymän asiakasriskejä koskeva vaatimus on täytettävä. Jos vaatimusta ei ole
määräajan päättymisen jälkeenkään täytetty,
Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen yhteenliittymän purkamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
8§
— — — — — — — — — — — — —
Jos yhteenliittymän omien varojen määrä
laskee alle luottolaitostoiminnasta annetun
HE 175/2002
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lain 9 luvun mukaisen vähimmäismäärän,
keskusyhteisön on viipymättä ilmoitettava
siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin omien varojen määrää koskevien
vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustarkastuksen on, saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai muuten tiedon yhteenliittymän omien
varojen vähenemisestä alle laissa säädetyn
määrän, asetettava määräaika, jonka kuluessa
yhteenliittymän omien varojen määrää koskeva vaatimus on yhteenliittymän purkamisen
uhalla täytettävä. Jos vaatimusta ei ole määräajan päättymisen jälkeenkään täytetty, Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen yhteenliittymän purkamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
9§
Jos jäsenluottolaitoksen omien varojen
määrä alenee alle luottolaitostoiminnasta annetun lain 104 §:n 1 momentissa säädetyn
määrän tai mainitun pykälän 3 momentissa
säädettyjen yhteenlaskettujen omien varojen

2516

N:o 591

määrän, on jäsenluottolaitokselle asetettava
määräaika, jonka kuluessa omien varojen on
saavutettava mainittujen säännösten mukainen vähimmäismäärä. Määräajan asettaa keskusyhteisö, jos jäsenluottolaitoksen luottolaitostoiminnasta annetun lain 78 §:n mukaan
laskettu omien varojen vähimmäismäärä on
vähintään 10 prosenttia. Omien varojen vähimmäismäärän ollessa tätä alhaisempi määräajan asettaa Rahoitustarkastus. Jos jäsenluottolaitoksen omien varojen määrä ei määräajan kuluessa saavuta säädettyä tasoa, Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen jäsenluottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta.

38 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään toimiluvan peruuttamisesta samalla määrättävä
luottolaitos selvitystilaan, jollei 8 luvun säännöksistä muuta johdu. Selvitystila alkaa, kun
toimiluvan peruuttamista ja selvitystilaan
määräämistä koskeva Rahoitustarkastuksen
päätös on tehty.

33 §
Rahoitustarkastus voi tämän luvun mukaisesti luottolaitoksen hakemuksesta peruuttaa
sen toimiluvan ilman, että luottolaitos olisi
asetettava selvitystilaan.
— — — — — — — — — — — — —

39 §
Rahoitustarkastuksen tehdessä päätöksen
luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan,
sen on samalla valittava yksi tai useampi
selvitysmies. Selvitysmiehiin sovelletaan
muuten, mitä osuuskuntalain 19 luvun 6 §:ssä
säädetään. Osuuskuntalain 19 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitettua määräystä voi hakea
myös Rahoitustarkastus sen lisäksi, mitä
mainitussa lainkohdassa säädetään.
Selvitysmiesten on tehtävä osuuskuntalain
19 luvun 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus talletussuojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahastolle, jos luottolaitos on
rahaston jäsen sekä, jos ilmoitus perustuu
muuhun kuin 38 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, Rahoitustarkastukselle.
Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava koolle
luottolaitoksen ylin päättävä elin päättämään
toimenpiteistä luottolaitoksen sulautumisesta
toiseen luottolaitokseen tai toimilupaedellytysten korjaamisesta muulla tavalla taikka
luottolaitoksen purkamisesta.
Selvitysmiesten on haettava Rahoitustarkastukselta toimiluvan peruuttamista viivytyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edellytyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituksenmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — —

36 §
Rahoitustarkastuksen
on
ilmoitettava
33 §:ssä tarkoitettu päätös toimiluvan peruuttamisesta rekisteröitäväksi. Toimiluvan peruuttaminen tulee voimaan, kun päätös on
rekisteröity. Edellä 33 §:n 3 momentissa
tarkoitetun luottolaitoksen toimiluvan peruuttamispäätöstä ei kuitenkaan saa rekisteröidä,
ellei samalla rekisteröidä vastaanottavan luottolaitoksen toimilupaa.

41 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurssiin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava hakemuksesta Rahoitustarkastukselle.
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä
enintään kuukaudella, jos Rahoitustarkastus
esittää tätä koskevan pyynnön viikon kuluessa
tässä pykälässä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta.

15 §
Rahoitustarkastus voi antaa keskusyhteisölle luvan käyttää toiminimessään nimitystä
″pankki″ tai viittausta talletuspankin toimintaan.
17 §
Rahoitustarkastus voi määrätä yhteenliittymän purettavaksi, jos se ei täytä edellä tässä
luvussa säädettyjä vaatimuksia tai yhteenliittymä ei ole Rahoitustarkastuksen asettamassa
määräajassa järjestänyt toimintaansa tämän
luvun säännöksiä vastaavaksi.
25 §
— — — — — — — — — — — — —
Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä 1 momentissa
tarkoitettua toimilupaa.
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50 §
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on kuultava keskusyhteisöä ennen sellaisen päätöksen tekemistä,
joka voi vaikuttaa merkittävästi yhteenliittymän tai sen jäsenluottolaitoksen toimintaan
tai toimintaedellytyksiin.
51 §
— — — — — — — — — — — — —
Jäsenluottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva yritys on velvollinen antamaan
keskusyhteisölle kaikki sen vaatimat tiedot ja
selvitykset, jotka ovat tarpeen keskusyhteisön
tässä laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi. Keskusyhteisö voi asettaa määräajan,
jonka kuluessa tiedot on annettava. Rahoitustarkastuksella on oikeus viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä antaa keskusyhteisölle tässä
momentissa tarkoitettuja tietoja, jos keskusyhteisö ei saa tietoja jäsenluottolaitokselta tai
sen konsolidointiryhmään kuuluvalta yritykseltä asettamassaan määräajassa.
— — — — — — — — — — — — —
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52 §
Keskusyhteisön suorittaessa 50 ja 51 §:ssä
tarkoitettua valvontatehtävää keskusyhteisön
ja sen edustajan oikeuksista on soveltuvin
osin voimassa, mitä Rahoitustarkastuksesta
annetun lain (587/2003) 14 ja 15 §:ssä säädetään Rahoitustarkastuksen ja sen edustajan
koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeudesta sekä
tarkastus- ja tietojensaantioikeudesta.
Keskusyhteisön ja sen edustajan vastuusta
ja esteellisyydestä on, niiden hoitaessa 50 ja
51 §:n mukaista valvontatehtäväänsä, voimassa, mitä Rahoitustarkastuksesta ja sen
edustajasta säädetään Rahoitustarkastuksesta
annetussa laissa.
54 §
Rahoitustarkastuksen kustannusten kattamiseksi perittävä valvontamaksu ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 24 §:ssä tarkoitettu uhkasakko, jotka koskevat osuuspankkien
yhteenliittymää, määrätään keskusyhteisölle.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä
joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 9 §:n otsikko ja 1 ja 2 momentti, 9 b §:n 1 momentti,
10 § ja 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 9 §:n 1 ja 2 momentti ja 9 b §:n 1 momentti
laissa 1230/1997 sekä 9 §:n otsikko laissa 898/1995, seuraavasti:
9§
Sivukonttorin toimilupa
Luottolaitoksen on haettava Rahoitustarkastukselta toimilupa Suomeen perustettavalle sivukonttorille. Hakemuksesta on pyydettävä lausunto Suomen Pankilta ja luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitetulta
talletussuojarahastolta sekä sijoittajien korvausrahastolta, jos luottolaitos tarjoaa sijoituspalveluita. Hakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään valtiovarainministeriön
asetuksella.
Rahoitustarkastuksen on myönnettävä toimilupa, jos luottolaitokseen sen kotivaltiossa
sovellettava lainsäädäntö vastaa kansainvälisesti hyväksyttyjä rahoitusvalvonnan sekä
rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön
estämistä koskevia suosituksia, luottolaitos
HE 175/2002
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täyttää kotivaltion lainsäädännön vaatimukset
ja luottolaitosta muutoinkin valvotaan sen
kotivaltiossa riittävän tehokkaasti.
— — — — — — — — — — — — —
9 b §
Sivukonttorin erottaminen talletussuojarahaston jäsenyydestä
Jos 9 §:ssä tarkoitettu sivukonttori ei ole
noudattanut tämän lain säännöksiä tai sen
nojalla annettuja määräyksiä taikka talletussuojarahaston sääntöjä, Rahoitustarkastus voi
erottaa sen talletussuojarahastosta. Rahoitustarkastuksen on kuultava Suomen Pankkia ja
luottolaitoksen kotivaltion valvontaviranomaista ennen erottamispäätöksen tekemistä.
— — — — — — — — — — — — —
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10 §

25 §

Toimiluvan peruuttaminen ja rajoittaminen

Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sivukonttorin toimiluvan, jos sivukonttorin toiminnassa on olennaisesti rikottu lakien tai asetusten
säännöksiä taikka viranomaisten niiden nojalla antamia tai vahvistamia määräyksiä
taikka jos luvan myöntämiselle 8 ja 9 §:ssä
säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa.
Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
sivukonttorin toimiluvan mukaista toimintaa,
jos sivukonttorin hoidossa on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että se voi vakavasti vahingoittaa
rahoitusmarkkinoiden vakautta, maksujärjestelmien häiriötöntä toimintaa tai velkojien
etua.

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä
on noudatettava myös silloin, kun Rahoitustarkastus peruuttaa sivukonttorin toimiluvan
tai kieltää luotto- tai rahoituslaitosta jatkamasta toimintaansa Suomessa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toimilupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä 28 päivänä joulukuuta
2001 annetun lain (1509/2001) 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti,
seuraavasti:
3§
Keskeytyksen edellytykset
Valtiovarainministeriö voi keskeyttää pankin toiminnan enintään kuukauden ajaksi, jos
on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen vakavasti vahingoittaisi rahoitusmarkkinoiden vakautta, maksujärjestelmien häiriötöntä toimintaa tai velkojien etua.
— — — — — — — — — — — — —
5§
Asiamiehen asettaminen pankkiin
Rahoitustarkastuksen on viipymättä asetettava pankkiin, jonka toiminta on keskeytetty,
asiamies valvomaan, että keskeytyspäätöstä
noudatetaan tämän lain mukaisesti. Asiamieheen sovelletaan soveltuvin osin, mitä Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003)

23 §:ssä säädetään asiamiehestä. Asiamies
toimii virkavastuulla hoitaessaan tässä pykälässä tarkoitettua tehtäväänsä.
— — — — — — — — — — — — —
11 §
Toimenpidesuunnitelma
— — — — — — — — — — — — —
Jos pankki ei laadi suunnitelmaa 1 momentissa tarkoitetussa ajassa tai suunnitelmassa ei voida esittää toimenpiteitä, joiden
avulla pankin taloudellinen asema voidaan
todennäköisesti tervehdyttää ennen 3 §:ssä
tarkoitetun määräajan päättymistä, valtiovarainministeriön on esitettävä Rahoitustarkastukselle pankin toimiluvan peruuttamista.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002
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Laki
kiinnitysluottopankkilain 14 ja 17 a §:n muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) 14 §
ja 17 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 17 a §:n 1 momentti laissa 1244/2000,
seuraavasti:
14 §

Vakuuksien hallinnointi selvitystilan ja konkurssin aikana

tustarkastuksen on asetettava viipymättä Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003)
23 §:n 2 momentin mukainen asiamies valvomaan kiinnitysluottopankin liikkeeseen laskemien kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisten joukkovelkakirjojen haltijoiden etua ja
käyttämään puhevaltaa näiden puolesta. Asiamiehen on valvottava erityisesti joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevien varojen
hoitamista ja rahaksi muuttoa sekä sopimuksenmukaisten suoritusten maksamista joukkovelkakirjan haltijoille. Asiamieheksi valittavalla henkilöllä on oltava tehtävän laatuun
ja laajuuteen nähden riittävä rahoitustoiminnan ja oikeudellisten asioiden tuntemus. Asiamieheen sovelletaan muuten, mitä Rahoitustarkastuksesta annetun lain 23 §:n 2 momentissa säädetään asiamiehestä, jollei jäljempänä
toisin säädetä.
— — — — — — — — — — — — —

Sen jälkeen, kun kiinnitysluottopankki on
asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, Rahoi-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Rahoitustarkastuksen harjoittama valvonta
Kiinnitysluottopankin on toimitettava
10 §:ssä tarkoitetun rekisterin tiedot Rahoitustarkastukselle kerran kuukaudessa. Jos
joukkovelkakirjalainan vakuudet eivät täytä
tämän lain vaatimuksia, Rahoitustarkastuksen
on asetettava määräaika, jonka kuluessa kiinnitysluottopankin on hankittava lisää lainmukaisia vakuuksia. Jollei kiinnitysluottopankki
voi asetetussa määräajassa täyttää vakuuksia
koskevia vaatimuksia, Rahoitustarkastuksen
on peruutettava kiinnitysluottopankin toimilupa.
17 a §

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002
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Laki
hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan hypoteekkiyhdistyksistä 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (936/1978) 2 §:n
3 momentti sekä 6 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 9 § laeissa 1552/1992 ja 1505/2001, sekä
muutetaan 5 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 27 §:n 3 momentti ja 28 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 17 §:n 2 momentti laissa 1613/1993 ja 27 §:n
3 momentti mainitussa laissa 1552/1991, seuraavasti:
5§
— — — — — — — — — — — — —
Vähintään puolella hypoteekkiyhdistyksen
perustajista on oltava asuinpaikka tai, jos
perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jollei Rahoitustarkastus
myönnä hypoteekkiyhdistykselle lupaa poiketa tästä vaatimuksesta. Lupa voidaan myöntää, jos se ei vaaranna hypoteekkiyhdistyksen
tehokasta valvontaa eikä hypoteekkiyhdistyksen hoitamista varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —
17 §
— — — — — — — — — — — — —
Vähintään puolella hypoteekkiyhdistyksen
hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajalla
on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei Rahoitustarkastus myönnä hypoteekkiyhdistykselle lupaa poiketa tästä vaatimuksesta. Lupa voidaan myöntää, jos se ei
vaaranna hypoteekkiyhdistyksen tehokasta
valvontaa eikä hypoteekkiyhdistyksen hoita-

mista varovaisten ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —
27 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos omaisuutta jää tämän jälkeen jäljelle,
on ylijäämä käytettävä hypoteekkiyhdistyksen sääntöjen määräämään tarkoitukseen. Ylijäämän käytöstä päättää tarvittaessa Rahoitustarkastus.
— — — — — — — — — — — — —
28 §
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus antaa kussakin yksityistapauksessa tarkemmat määräykset siitä,
miten on meneteltävä hypoteekkiyhdistyksiä
yhdistettäessä
tai
hypoteekkiyhdistystä
useaksi itsenäiseksi hypoteekkiyhdistykseksi
jaettaessa.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002
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Laki
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996)
12 §:n 3 momentti,
muutetaan 9, 10, 10 a ja 11 §, 12 §:n 1 momentin johtolause ja 2, 4 ja 5 momentti, 12 b,
18 ja 19 §, 31 §:n 5 momentti, 34 §:n 1 momentin 1 kohta, 39 §:n 3 momentti, 42 §:n 2
momentti ja 45 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 9 § osaksi laissa 48/2002, 10 § osaksi laeissa 518/1998, 1521/2001
ja mainitussa laissa 48/2002, 10 a § ja 12 §:n 5 momentti laissa 1507/2001, 12 b § mainitussa
laissa 48/2002, 12 §:n 4 momentti, 34 §:n 1 momentin 1 kohta, 39 §:n 3 momentti, 42 §:n
2 momentti ja 45 §:n 2 momentti mainitussa laissa 518/1998 sekä 31 §:n 5 momentti laissa
1347/1997, sekä
lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 518/1998 ja 1507/2001,
uusi 6 momentti seuraavasti:
9§
Toimilupa
Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
sijoituspalveluyrityksen toimiluvan. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.
10 §
Toimiluvan myöntäminen
Toimilupa on myönnettävä suomalaiselle
osakeyhtiölle, jos osakkeenomistajien, osakkeenomistajiin arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan rinnastettavien henkilöiden
sekä hallintoa hoitavien vähintään kahden
henkilön luotettavuudesta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta ja muusta sopivuudesta
saadun selvityksen perusteella ja hakijan
liiketoiminnan aiottu laajuus huomioon ottaen
voidaan varmistua siitä, että sijoituspalveluyritystä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti
sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Toimiluvan myöntämisen
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002

edellytyksenä on lisäksi, että yhtiöllä on
pääkonttori Suomessa, luotettava hallinto,
riittävät taloudelliset toimintaedellytykset ja
että se täyttää muut tässä laissa asetetut
vaatimukset, jollei saadun selvityksen perusteella voida pitää todennäköisenä, että sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeushenkilön
tai luonnollisen henkilön välillä oleva merkittävä sidonnaisuus tai tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat Euroopan talousalueen ulkopuolisen valtion säännökset ja hallinnolliset määräykset estävät
sijoituspalveluyrityksen tehokkaan valvonnan. Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle sijoituspalveluyritykselle ennen
sen rekisteröimistä.
Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai,
jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun
hakija on antanut asian ratkaisemista varten
tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä
12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu sää-
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detyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös
on annettu. Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava päätöksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos päätös on annettu valituksen tekemisen jälkeen. Tässä momentissa
tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Rahoitustarkastuksen on ennen asian ratkaisemista pyydettävä hakemuksesta lausunto
sijoittajien korvausrahastolta.
Sijoituspalveluyritys voi aloittaa toimintansa, jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu,
välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa on
myönnetty ja, jos toimilupa on myönnetty
perustettavalle yritykselle, sijoituspalveluyritys on rekisteröity.
10 a §
Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toimilupa rekisteröitäväksi sekä tiedoksi sijoittajien korvausrahastolle. Perustettavalle sijoituspalveluyritykselle myönnetty toimilupa rekisteröidään samalla kun yritys rekisteröidään.
11 §
Toimiluvan ehdot
Toimiluvassa on mainittava ne 3 §:ssä
tarkoitetut sijoituspalvelut, joita sijoituspalveluyrityksellä on oikeus tarjota. Toimiluvassa on mainittava myös ne 16 §:ssä tarkoitetut
palvelut, joita sijoituspalveluyrityksellä on
oikeus tarjota sijoituspalvelun lisäksi. Rahoitustarkastus voi toimiluvan myöntämisen jälkeen sijoituspalveluyrityksen hakemuksesta
muuttaa toimilupaa tässä momentissa säädetyiltä osin.
Rahoitustarkastuksella on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja.

12 §
Toimiluvan peruuttaminen ja toiminnan
rajoittaminen
Rahoitustarkastus voi peruuttaa sijoituspalveluyrityksen toimiluvan, jos:
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
sijoituspalveluyrityksen toimiluvan ehtojen
mukaista toimintaa ja, jos asiantilaa ei ole
saatu korjatuksi määräajassa, määräajan päättymisen jälkeen muuttaa toimiluvan ehtoja
toiminnan pysyväksi rajoittamiseksi, jos toiminnassa on todettu taitamattomuutta tai
varomattomuutta ja on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen on omiaan vakavasti vahingoittamaan arvopaperimarkkinoiden vakautta
tai sijoittajien asemaa.
— — — — — — — — — — — — —
Päättäessään sijoituspalveluyrityksen toimiluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä sijoittajien saamiset
maksettavaksi sijoittajien korvausrahaston
varoista siten kuin 6 luvussa säädetään.
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toimiluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi sekä
tiedoksi sijoittajien korvausrahastolle.
Rahoitustarkastuksen on peruuttaessaan
toimiluvan sijoituspalveluyritykseltä, joka
toimii myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, taikka rajoittaessaan tällaisen sijoituspalveluyrityksen toimiluvan mukaista toimintaa, ilmoitettava päätöksestään asianomaisen valtion valvontaviranomaiselle.
12 b §
Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johtaminen
Sijoituspalveluyrityksen hallituksen ja toimitusjohtajan tulee johtaa sijoituspalveluyritystä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja
varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä
toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan on
oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole
konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei
ole rajoitettu. Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla ja varatoimi-
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tusjohtajalla on lisäksi oltava sellainen yleinen sijoituspalvelutoiminnan tuntemus kuin
sijoituspalveluyrityksen toiminnan laatuun ja
laajuuteen katsoen on tarpeen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi taikka toimitusjohtajaksi tai varatoimitusjohtajaksi.
Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi,
enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toimimasta sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai varatoimitusjohtajana, jos:
1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomattomuutta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa sijoituspalveluyrityksen vakaata
toimintaa, sijoittajien asemaa tai velkojien
etua; tai
2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.
Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava
1 momentissa tarkoitettujen hallintohenkilöidensä muutoksista viipymättä Rahoitustarkastukselle.
Mitä 1—4 momentissa säädetään, sovelletaan vastaavasti omistusyhteisöön.
18 §
Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen
Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo perustaa sivuliikkeen muuhun kuin 17 §:ssä tarkoitettuun valtioon, on haettava lupa sivuliikkeen perustamiseen Rahoitustarkastukselta. Lupa on myönnettävä, jos sivuliikkeen
valvonta on riittävästi järjestettävissä ja jos
sivuliikkeen perustaminen ei sijoituspalveluyrityksen hallinto ja taloudellinen tila huomioon ottaen ole omiaan vaarantamaan sijoituspalveluyrityksen toimintaa. Lupahakemuksesta on pyydettävä Suomen Pankin lausunto.
Rahoitustarkastuksella on oikeus luvan hakijaa kuultuaan asettaa lupaan sivuliikkeen

2525

toimintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja.
Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.
19 §
Ulkomailla olevan sivuliikkeen lakkauttaminen
Jos sijoituspalveluyritys ei täytä 17 ja
18 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, Rahoitustarkastus voi asettaa määräajan asiantilan korjaamiseksi ja, jollei vaatimusta täytetä määräajan kuluessa, soveltuvin osin noudattaa,
mitä 12 §:ssä säädetään.
31 §
Omien varojen vähimmäismäärä ja sisäisten
liiketoimien ilmoittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyrityksen omat varat tai
konsolidoidut omat varat vähenevät alle 2—4
momentissa säädetyn vähimmäismäärän, sijoituspalveluyrityksen tai omistusyhteisön on
viipymättä ilmoitettava siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin omien
varojen tai konsolidoitujen omien varojen
määrää koskevien vaatimusten täyttämiseksi.
Rahoitustarkastuksen on, saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai muuten tiedon omien
varojen tai konsolidoitujen omien varojen
vähenemisestä alle laissa säädetyn määrän,
asetettava määräaika, jonka kuluessa sijoituspalveluyrityksen omien omia varoja ja konsolidoituja omia varoja koskeva vaatimus on
toimiluvan peruuttamisen uhalla täytettävä.
Jos vaatimusta ei ole määräajan päättymisen
jälkeenkään täytetty, Rahoitustarkastus voi
tehdä päätöksen toimiluvan peruuttamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
34 §
Korvausrahaston hallinto
Korvausrahastoa hoitaa siihen kuuluvien
sijoituspalveluyritysten valitsema valtuuskunta ja valtuuskunnan valitsema hallitus. Kor-
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vausrahaston hallituksen tehtävänä on, sen
lisäksi mitä hallituksen tehtävistä muualla
laissa säädetään ja muutoin määrätään:
1) antaa Rahoitustarkastukselle lausunto
sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuksesta;
— — — — — — — — — — — — —

kurssiin asettamista koskevasta päätöksestä.
Korvausvelalle on maksettava korkolain
(633/1982) mukaista viivästyskorkoa siitä
lähtien, kun Rahoitustarkastus teki 12 §:n 4
momentissa tai 39 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen.
— — — — — — — — — — — — —

39 §

45 §

Korvausrahaston suoritusvelvollisuuden
alkaminen

Korvausrahastosta erottaminen

— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on annettava tieto 2
momentissa tarkoitetusta päätöksestään korvausrahastolle ja sijoituspalveluyritykselle sekä, jos sijoituspalveluyrityksellä on muualla
kuin Suomessa sivuliike, sivuliikkeen sijaintivaltion Rahoitustarkastusta vastaavalle valvontaviranomaiselle ja korvausrahastoa vastaavalle suojajärjestelmälle.
— — — — — — — — — — — — —
42 §
Sijoituspalveluyritysten yhteisvastuu ja sijoittamien saamisten maksaminen
— — — — — — — — — — — — —
Korvausrahaston on maksettava sijoittajien
saamiset ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
12 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tai 39 §:n 2
momentissa tarkoitetusta Rahoitustarkastuksen päätöksestä. Jos sijoituspalveluyritys on
ennen 39 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä asetettu selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin, lasketaan määräaika
selvitystilaan, yrityssaneeraukseen tai kon-

— — — — — — — — — — — — —
Jos 1 momentissa tarkoitetuilla toimenpiteillä ei voida varmistaa, että sijoituspalveluyritys täyttää velvoitteensa ja jos velvoitteiden noudattamatta jättämistä on pidettävä
olennaisena rikkomuksena, voi korvausrahasto ilmoittaa sijoituspalveluyritykselle aikomuksestaan erottaa se korvausrahastosta. Sijoituspalveluyritys voidaan erottaa korvausrahastosta aikaisintaan kahdentoista kuukauden kuluttua siitä, kun korvausrahasto on
antanut sijoituspalveluyritykselle varoituksen.
Korvausrahaston on kuultava sijoituspalveluyritystä ennen varoituksen antamista ja ennen
erottamispäätöstä. Korvausrahaston on saatava Rahoitustarkastuksen suostumus varoituksen antamiseen ja erottamispäätöksen tekemiseen. Korvausrahaston on julkistettava
erottamispäätös 43 §:n 1 momentissa mainituin tavoin.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toimilupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun
lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 4 a §:n 2 momentti, 4 b §:n 1 momentti,
6 §:n 3—5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 8 b §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin
johtolause sekä 2 ja 3 momentti sekä 12 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4 a §:n 2 momentti, 4 b §:n 1 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti
ja 8 b §:n 1 momentti laissa 519/1998, seuraavasti:
4 a §
Sivuliikkeen lisäsuoja
— — — — — — — — — — — — —
Hakemuksessa on oltava riittävät tiedot
ulkomaisesta sijoituspalveluyrityksestä ja sen
kotivaltion suojajärjestelmästä. Korvausrahaston on pyydettävä hakemuksesta Rahoitustarkastuksen ja Suomen Pankin lausunto.
Korvausrahasto voi hylätä hakemuksen, jos
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen kotivaltion suojaa voidaan pitää riittävänä ja Rahoitustarkastus antaa siihen suostumuksensa.
— — — — — — — — — — — — —
4 b §
Sivuliikkeen erottaminen korvausrahastosta
Jos ulkomainen sivuliike on olennaisesti
rikkonut tämän lain säännöksiä tai sen nojalla
annettuja määräyksiä taikka korvausrahaston
sääntöjä, korvausrahasto voi erottaa sen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002
5

430301/96

korvausrahasto on antanut sivuliikkeelle varoituksen. Korvausrahaston on kuultava sijoituspalveluyritystä ja Rahoitustarkastusta
ennen varoituksen antamista ja erottamispäätöksen tekemistä. Korvausrahaston on saatava
Rahoitustarkastuksen ja sijoituspalveluyrityksen kotivaltion Rahoitustarkastusta vastaavan
valvontaviranomaisen suostumus varoituksen
antamiseen ja erottamispäätöksen tekemiseen.
— — — — — — — — — — — — —
6§
Toimintaoikeuksien peruuttaminen ja toiminnan rajoittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys 1 ja 2
momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä huolimatta edelleen jatkaa lainvastaista toimintaansa, Rahoitustarkastus voi kieltää kokonaan tai osittain ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sijoituspalvelujen tarjoamisen Suomessa. Päätöksestä on ilmoitettava sijoituspalveluyritykselle toimiluvan myöntäneen
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valtion Rahoitustarkastusta vastaavalle valvontaviranomaiselle.
Rahoitustarkastus voi kieltää välittömästi
tämän lain vastaisen toiminnan, jos kielto on
asian kiireellisyyden vuoksi välttämätön sijoittajien ja tai niiden henkilöiden etujen
suojaamiseksi, joille sijoituspalvelua on tarjottu. Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava
ulkomaiselle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta vastaavalle viranomaiselle ja Euroopan
komissiolle.
Rahoitustarkastus voi kieltää kokonaan tai
osittain ulkomaista sijoituspalveluyritystä tarjoamasta sijoituspalvelua Suomessa, jos ulkomainen sijoituspalveluyritys on rikkonut
olennaisesti tätä lakia, arvopaperimarkkinalakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia
tai muuta rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä tai niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä siten, että se voi
vahingoittaa sijoittajan suojaa tai muutoin
yleistä etua.
7§
Sivuliikkeen toimilupa
Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen on haettava Rahoitustarkastukselta toimilupa Suomeen perustettavalle sivuliikkeelle. Hakemuksesta on pyydettävä lausunto korvausrahastolta. Toimilupaa
haettaessa on soveltuvin osin noudatettava,
mitä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
9 §:ssä säädetään.

taedellytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle sijoituspalvelujen tarjoamiselle asetettavat vaatimukset ja sijoituspalveluyritystä
muutoinkin valvotaan sen kotivaltiossa riittävän tehokkaasti. Toimilupaa myönnettäessä
on arvioitava sitä, vastaako sivuliikkeen kotivaltion sijoittajien korvausjärjestelmä korvausrahaston tarjoaman suojan tasoa ja laajuutta. Toimilupaa myöntäessään Rahoitustarkastus voi päättää sivuliikkeen jäsenyydestä korvausrahastossa.
Rahoitustarkastuksella on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
sivuliikkeen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja.
— — — — — — — — — — — — —
8 b §
Sivuliikkeen erottaminen korvausrahastosta
Jos 7 §:ssä tarkoitettu sivuliike on olennaisesti rikkonut tämän lain säännöksiä tai sen
nojalla annettuja määräyksiä taikka korvausrahaston sääntöjä, korvausrahasto voi erottaa
sen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua siitä,
kun korvausrahasto on oli antanut sivuliikkeelle varoituksen. Korvausrahaston on kuultava sijoituspalveluyritystä ja Rahoitustarkastusta ennen varoituksen antamista ja erottamispäätöksen tekemistä. Korvausrahaston on
saatava Rahoitustarkastuksen ja sijoituspalveluyrityksen kotivaltion Rahoitustarkastusta
vastaavan valvontaviranomaisen suostumus
varoituksen antamiseen ja erottamispäätöksen
tekemiseen.
— — — — — — — — — — — — —
9§

8§
Toimiluvan myöntäminen

Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan
rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi myöntää Euroopan
talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneelle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan Suomeen perustettavaa sivuliikettä
varten, jos sijoituspalveluyritykseen sen kotivaltiossa sovellettava lainsäädäntö vastaa
kansainvälisesti hyväksyttyjä rahoitusvalvonnan sekä rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä koskevia suosituksia,
sijoituspalveluyrityksen taloudelliset toimin-

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sivuliikkeen toimiluvan, jos:
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
sivuliikkeen toimiluvan ehtojen mukaista toimintaa, jos toiminnassa on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä,
että toiminta on omiaan vakavasti vahingoittamaan arvopaperimarkkinoiden vakautta tai
sijoittajien asemaa.
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Rahoitustarkastuksen on ennen 1 ja 2
momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
kuultava asianomaista sijoituspalveluyritystä.

keus tarjota sijoituspalvelua Suomessa perustamatta tytäryritystä tai sivuliikettä.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toimilupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

Sijoituspalvelun tarjoamisen vapaus
Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimiluvan saaneella sijoituspalveluyrityksellä on Rahoitustarkastuksen luvalla oiNaantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1992 panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 4 §,
5 §:n 2 momentti, 5 a §:n 1 momentin johtolause ja 2 ja 3 momentti, 5 b § sekä 30 §:n 3
momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 769/1997, 5 §:n 2 momentti, 5 a §:n 1
momentin johdantokappale sekä 2 ja 3 momentti, 5 b § sekä 30 §:n 3 momentti mainitussa
laissa 769/1997, seuraavasti:
4§
Panttilainaustoiminnan harjoittamiseen on
haettava toimilupa Rahoitustarkastukselta.
Toimilupa voidaan myöntää myös perustettavalle panttilainauslaitokselle ennen sen rekisteröimistä.
Toimilupahakemuksessa on annettava tarpeellinen selvitys panttilainauslaitoksen
omistajista ja heidän omistusosuuksistaan,
hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henkilöistä. Hakemukseen on liitettävä perustamiskirja. Rahoitustarkastuksella on oikeus vaatia
myös muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Panttilainauslaitoksen toimilupahakemuksesta on pyydettävä asianomaisen paikkakunnan poliisin lausunto.
5§
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksella on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
panttilainauslaitoksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002

5 a §
Rahoitustarkastus voi peruuttaa panttilainauslaitoksen toimiluvan, jos:
— — — — — — — — — — — — —
Jos Rahoitustarkastus peruuttaa 1 momentin nojalla panttilainauslaitoksen toimiluvan,
Rahoitustarkastus voi samalla antaa määräyksiä siitä, miten toiminnan lopettamisen tulee
tapahtua.
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toimiluvan peruuttamisesta rekisteriviranomaiselle.

5 b §
Rahoitustarkastus voi panttilainauslaitoksen hakemuksesta peruuttaa panttilainauslaitoksen toimiluvan, jos panttilainauslaitos on
päättänyt lopettaa luvanvaraisen toiminnan
harjoittamisen. Toimiluvan peruuttamiseen
sovelletaan, mitä 5 a §:n 2 ja 3 momentissa
säädetään.

N:o 598
30 §
— — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa
ja 8 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
luvan antaa panttilainauslaitokselle Rahoitustarkastus.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu tässä
laissa tarkoitettua lupaa ennen tämän lain
voimaantuloa, luvan käsittelyyn sovelletaan
tämän lain voimaantullessa voimassa olevaa
lakia.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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Laki
sijoitusrahastolain 122 §:n muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 122 §,
seuraavasti:
122 §
Rahoitustarkastuksen on asetettava Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003)
22 §:ssä tarkoitettu asiamies huolehtimaan
sijoitusrahaston lakkauttamisesta siten kuin
siitä säädetään 119 §:ssä, jos:
1) rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö ei ryhdy
toimenpiteisiin sijoitusrahaston lakkauttamiseksi tai valmistelemaan sijoitusrahastojen
sulautumista kuukauden kuluessa 121 §:ssä
tarkoitetun edellytyksen täytyttyä; tai

2) säilytysyhteisö ei ryhdy toimenpiteisiin
sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseksi.
Rahoitustarkastuksen on välittömästi määrättävä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien
liikkeeseenlasku ja lunastaminen keskeytettäväksi.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
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2533
N:o 600

Laki
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 7 luvun
1 §:n 2—4 momentti, sellaisena kuin ne ovat 7 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 1517/2001 sekä
7 luvun 1 §:n 3 ja 4 momentti laissa 581/1996, sekä
muutetaan 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentti, 4 luvun 5 a §:n 4 momentti, 5 luvun 3 §:n 1
momentin 4 kohta ja 5 §:n 1 momentti, 7 luvun 1 §:n 1 momentti ja 10 luvun 3 §:n 5 momentti,
sellaisena kuin ne ovat 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentti ja 7 luvun 1 §:n 1 momentti mainitussa
laissa 1517/2001, 4 luvun 5 a §:n 4 momentti laissa 321/1998 sekä 5 luvun 3 §:n 1 momentin
4 kohta sekä 5 §:n 1 momentti ja 10 luvun 3 §:n 5 momentti mainitussa laissa 581/1996,
seuraavasti:
2 luku
Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlasku ja tiedonantovelvollisuus
11 §
— — — — — — — — — — — — —
Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksen osavuosikatsauksen, vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen sisällöstä, jollei laissa
toisin säädetä. Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa (587/2003) tarkoitetuille valvottaville poikkeuksen voi kuitenkin myöntää
Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa (78/1999) tarkoitetuille
valvottaville Vakuutusvalvontavirasto. Kirjanpitolautakunnan ja Vakuutusvalvontaviraston on ilmoitettava päätöksestään välittömästi Rahoitustarkastukselle. Katsaukseen ja
tilinpäätökseen on sisällytettävä maininta
poikkeuksesta.
Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuksen listalleotto- ja tarjousesitteen sekä 6
luvussa tarkoitetun tarjousasiakirjan sisällöstä
ja julkistamisesta sekä osavuosikatsauksen,
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamisesta. Vakuutusvalvontaviraston valvottavien
osalta poikkeuksen osavuosikatsauksen, vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamisesta
HE 175/2002
TaVM 27/2002
EV 277/2002

voi kuitenkin myöntää Vakuutusvalvontavirasto. Vakuutusvalvontaviraston on välittömästi ilmoitettava poikkeuksen saamiseksi
tehtyyn hakemukseen annetusta päätöksestä
Rahoitustarkastukselle.
— — — — — — — — — — — — —
4 luku
Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tarjoaminen
5 a §
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus hyväksyy elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun arvopaperien takaisinostosopimuksen ja
lainaussopimuksen ehdot. Hyväksyntää voi
hakea Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa
tarkoitettu valvottava ja arvopaperivälittäjien
yhteisö. Erillistä hyväksyntää ei kuitenkaan
ole haettava, jos takaisinostosopimuksen tai
lainaussopimuksen ehdot on vahvistettu 3
luvun 4 §:n mukaisesti osana arvopaperipörssin sääntöjä tai kaupankäynnistä vakioiduilla
optioilla ja termiineillä annetun lain 3 luvun
1 §:n 2 momentin mukaisesti osana optioyhteisön sääntöjä.
— — — — — — — — — — — — —

2534

N:o 600
5 luku
Sisäpiiriä koskevat säännökset

3§
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
osakkeen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön
2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa
suhteessa olevan henkilön on tehtävään tullessaan ilmoitettava yhtiölle:
— — — — — — — — — — — — —
4) omistamansa, 1 kohdassa tarkoitetun
vajaavaltaisen sekä 2 kohdassa tarkoitetun
yhteisön tai säätiön omistamat yhtiön julkisen
kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja
osakkeisiin oikeuttavat arvopaperit sekä tällaisiin arvopapereihin oikeuttavat muut arvopaperit; sekä tehtävässä ollessaan
— — — — — — — — — — — — —

tiedot 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä,
yhteisöistä ja säätiöistä.
— — — — — — — — — — — — —
7 luku
Arvopaperimarkkinoiden valvonta
1§
Tämän lain ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten sekä arvopapereilla
käytävää julkista kauppaa ja muuta 3 luvun
16 §:ssä tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä
koskevien sääntöjen ja sopimusehtojen noudattamista valvoo Rahoitustarkastus.
— — — — — — — — — — — — —
10 luku
Erinäisiä säännöksiä

5§
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottajan on pidettävä rekisteriä,
josta ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen
kohdalla hänen, hänen edunvalvonnassaan
olevan vajaavaltaisen ja 2 §:n 1 momentin
4 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön
omistamat ilmoitusvelvollisuuden alaiset arvopaperit sekä eriteltyinä kaupat ja muut
luovutukset. Rekisterissä on vastaavasti oltava kunkin ilmoitusvelvollisuuden kohdalla

3§
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksesta annetun lain 37 §:n
2 momenttia ei sovelleta muutoksenhakuun
päätöksestä, joka koskee 3 luvun 11 §:n 1 ja
2 momentissa, 12 §:n 5 momentissa sekä
6 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
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Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam

2535

N:o 601

Laki
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä elokuuta 1988 kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetun lain (772/1988) 4 luvun 3 §, sellaisena kuin se on laeissa 599/1997 ja 1518/2001,
seuraavasti:
4 luku
Johdannaismarkkinoiden valvonta
3§

seen määrätylle yhteisölle ja muulle asianomaisen ministeriön määräämälle yhteisölle
tietoja sähköön perustuvilla optioilla ja termiineillä käydyistä kaupoista siten kuin sähkömarkkinalaissa säädetään.

Velvollisuus antaa tietoja
Optioyhteisö on velvollinen luovuttamaan
sähkömarkkinalain nojalla järjestelmävastuu-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri Jan-Erik Enestam
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2536

N:o 602

Laki
valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992)
19 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 245/1996, seuraavasti:
19 a §
Yhtiöitä koskevat eräät säännökset
Omaisuudenhoitoyhtiön tai muun 1 §:n 4
momentissa tarkoitetun yhtiön tai niiden
omistaman yhtiön osakkeisiin ei sovelleta
valtion talousarviosta annetun lain (423/1988)
24 §:n 1 momenttia eikä lakia valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa
harjoittavissa
osakeyhtiöissä
(740/1991). Omaisuudenhoitoyhtiöön sovel-

letaan osakeyhtiöistä voimassa olevan lainsäädännön lisäksi, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 10 luvussa
säädetään asiakkaansuojasta, 94 §:ssä salassapitovelvollisuudesta ja 100 §:ssä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 25 §:ssä
uhkasakosta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.

Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003
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2537

N:o 603

Laki
perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain
(517/1999) 1 §:n 3 momentin 3 kohta seuraavasti:
1§
Perintätoiminnan luvanvaraisuus
— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa säädettyä toimilupaa ei kuitenkaan vaadita satunnaiseen perintätoimintaan, jos perintätoimintaa ei ole markkinoitu.
Toimilupaa ei myöskään vaadita:
— — — — — — — — — — — — —
3) Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa
(587/2003) tarkoitettujen valvottavien taikka
vakuutusyhtiölaissa (1062/1979), ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(398/1995),
vakuutusyhdistyslaissa
(1250/1987), työeläkevakuutusyhtiöistä anne-

tussa laissa (354/1997), vakuutuskassalaissa
(1164/1992), eläkesäätiölaissa (1774/1995),
merimieseläkelaissa (72/1956), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaissa (134/1962), maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/1969) tai taiteilijoiden ja eräiden
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa (662/1985) tarkoitettujen vakuutus- tai
eläkelaitosten harjoittamaan perintätoimintaan;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003.
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2538

N:o 604

Laki
Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta
Annettu Naantalissa 27 päivänä kesäkuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla,
säädetään:
1§
Rahoitustarkastuksen toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseksi sen valvottavien
ja luottolaitostoiminnasta annetun lain
(1607/1993) 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen osakeyhtiöiden ja osuuskuntien sekä
julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden on suoritettava valvontamaksu.
Maksujen määräämisessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään.
Maksun viivästyessä peritään sille korko-

lain (633/1982) 4 §:n 3 momentin mukainen
viivästyskorko.
Tämän lain perusteella määrätty maksu
korkoineen saadaan periä ilman tuomiota tai
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään.
2§
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003 ja se on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2004.
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