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N:o 878

Laki
Finanssivalvonnasta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Tavoite
Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena
on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja
muiden valvottaviksi säädettyjen vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä
yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan.
2§
Hallinnollinen asema ja sovellettava lainsäädäntö
Finanssivalvonta toimii Suomen Pankin
yhteydessä. Sitä koskevien asioiden käsittely
valtioneuvostossa kuuluu valtiovarainministeriölle.
Finanssivalvonnan hallintoon sovelletaan
tämän lain lisäksi Suomen Pankista annettua
lakia (214/1998), Suomen Pankin virkamiehistä annettua lakia (1166/1998) ja muita
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

Suomen Pankkia koskevia säännöksiä, jollei
tässä laissa toisin säädetä.
Finanssivalvonnan toiminnasta aiheutuvien
kustannusten kattamisesta säädetään tämän
lain lisäksi Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa laissa (879/2008).
3§
Tehtävät
Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa finanssimarkkinoilla toimivien toimintaa niin
kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään.
Finanssivalvonta edistää lisäksi hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla sekä yleisön tietämystä finanssimarkkinoista.
Laissa erikseen säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi Finanssivalvonta:
1) myöntää finanssimarkkinoilla toimiville
toimilupia, rekisteröi finanssimarkkinoilla
toimivia ja vahvistaa niiden toimintaa koskevia sääntöjä;
2) valvoo, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat niihin sovellettavia finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä, niiden nojalla annettuja määräyksiä, toimilupansa ehtoja ja toimintaansa koskevia sääntöjä;
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3) valvoo rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskua ja niillä tapahtuvaa kaupankäyntiä
sekä selvitys- ja säilytystoimintaa koskevien
säännösten ja määräysten noudattamista;
4) valvoo kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamista siten kuin jäljempänä
säädetään;
5) valvoo, että finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat niitä koskevia säännöksiä ja
määräyksiä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja selvittämisestä;
6) antaa lain soveltamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä siten kuin laissa erikseen
säädetään;
7) ohjaa ja valvoo säästöpankkitarkastuksen toimintaa;
8) suorittaa sille laissa säädetyt muut tehtävät.
Finanssivalvonnan tehtävänä on lisäksi:
1) seurata ja arvioida finanssimarkkinoiden
ja finanssimarkkinoilla toimivien muun toimintaympäristön ja muiden yleisten toimintaedellytysten kehitystä;
2) tehdä aloitteita finanssimarkkinoita koskevan lainsäädännön kehittämisestä ja muista
tarvittavista toimenpiteistä sekä osallistua
lainsäädännön valmisteluun;
3) seurata ja arvioida peruspankkipalvelujen saatavuutta ja niiden hinnoittelua;
4) edistää niiden finanssimarkkinoilla toimivien ohjaus- ja valvontajärjestelmien luotettavuutta, joiden taloudellista asemaa Finanssivalvonta valvoo;
5) koota ja määräajoin julkaista vertailukelpoisella tavalla tietoja finanssimarkkinoilla toimivien taloudellisesta asemasta sekä
muuten edistää finanssipalveluja ja finanssimarkkinoiden toimintaa koskevan tietoaineiston saatavuutta;
6) osallistua viranomaisten väliseen kotimaiseen yhteistyöhön;
7) osallistua Euroopan pankkivalvojien komitean, Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean ja Euroopan vakuutusvalvojien
komitean työhön valvontajärjestelmän kehittämiseksi ja finanssimarkkinoilla toimivien
vakaan toiminnan edistämiseksi Euroopan
unionissa sekä muuhun viranomaisten kansainväliseen yhteistyöhön;
8) osallistua rahoitusjärjestelmän lainvastaisen hyväksikäytön estämiseen;
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9) edistää yhteistyössä korkeakoululaitoksen kanssa finanssialan tieteellistä tutkimusta
ja koulutusta.
4§
Valvottavat
Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa 2—4
momentissa tarkoitettua yhteisöä ja laitosta.
Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä
laissa:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettua luottolaitosta;
2) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettua vakuutusyhtiötä;
3) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa
laissa (354/1997) tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä;
4) sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettua rahastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä;
5) sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa (922/2007) tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;
6) arvopaperimarkkinalaissa (495/1989)
tarkoitettua arvopaperipörssiä;
7) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla
ja termiineillä annetussa laissa (772/1988)
tarkoitettua optioyhteisöä;
8) arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua
selvitysyhteisöä mukaan lukien sen perustama selvitysrahasto;
9) arvo-osuusjärjestelmästä annetussa
laissa (826/1991) tarkoitettua arvopaperikeskusta mukaan lukien sen perustama kirjausrahasto;
10) ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen
toiminnasta Suomessa annetussa laissa
(1608/1993) tarkoitettua, muussa kuin ETAvaltiossa toimiluvan saaneen, ulkomaisen
luottolaitoksen sivuliikettä;
11) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitettua, muussa
kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneen, ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliikettä;
12) ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta
Suomessa annetussa laissa (225/2004) tarkoitettua, muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan
saaneen, ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikettä;
13) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
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annetussa laissa (580/1996) tarkoitettua,
muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikettä.
Toimilupavalvottavaan rinnastetaan tämän
lain 3 luvun säännöksiä sovellettaessa vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu
vakuutusyhdistys,
vakuutuskassalaissa
(1164/1992) tarkoitettu vakuutuskassa, eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoitettu eläkesäätiö, luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen,
vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004)
tarkoitettu ryhmittymän omistusyhteisö sekä
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1504/2001) tarkoitettu osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö niin kuin mainitussa luvussa säädetään.
Muulla valvottavalla tarkoitetaan tässä
laissa:
1) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen,
vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisöä sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettua ryhmittymän omistusyhteisöä;
2) osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
tarkoitettua osuuspankkien yhteenliittymän
keskusyhteisöä;
3) yhteisöä, jonka määräysvallassa on arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla arvopaperipörssi, optioyhteisö,
selvitysyhteisö tai arvopaperikeskus;
4) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettua vakuusrahastoa ja talletussuojarahastoa sekä sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua sijoittajien korvausrahastoa;
5) vakuutusyhdistyslaissa tarkoitettua vakuutusyhdistystä;
6) vakuutuskassalaissa tarkoitettua eläkekassaa, sairauskassaa ja muuta vakuutuskassaa;
7) eläkesäätiölaissa tarkoitettua eläkesäätiötä;
8) työttömyyskassalaissa (603/1984) tarkoitettua työttömyyskassaa ja työttömyyskassojen tukikassaa;
9)
maatalousyrittäjän
eläkelaissa
(1280/2006) tarkoitettua Maatalousyrittäjien

eläkelaitosta
ja
merimieseläkelaissa
(1290/2006) tarkoitettua Merimieseläkekassaa;
10) työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettua työttömyysvakuutusrahastoa.
Finanssivalvonta valvoo ulkomaisten
ETA-valvottavien Suomessa olevien sivuliikkeiden toimintaa, ulkomaisten ETA-lisäeläkelaitosten toimintaa Suomessa sekä ulkomaisten valvottavien palvelujen tarjoamista
Suomessa sivuliikettä perustamatta, niin kuin
5 ja 6 luvussa säädetään.
Finanssivalvonta valvoo valtion eläkerahaston sijoitustoimintaa niin kuin valtion eläkerahastosta annetussa laissa (1297/2006)
säädetään, Kuntien eläkevakuutus -nimisen
kunnallisen eläkelaitoksen sijoitustoimintaa
niin
kuin
kunnallisessa
eläkelaissa
(549/2003) säädetään sekä Kirkon keskusrahaston eläkerahastoa niin kuin kirkkolaissa
(1054/1993) säädetään.
5§
Muut finanssimarkkinoilla toimivat
Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tarkoitetaan tässä laissa:
1) arvopaperimarkkinalain 3 luvussa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin ja mainitun
lain 3 a luvussa tarkoitetun monenkeskisen
kaupankäynnin kohteena olevan ja julkisen
kaupankäynnin kohteeksi haetun arvopaperin
liikkeeseenlaskijaa sekä muuta, joka on velvollinen julkistamaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun esitteen tai
joka tarjoaa arvopapereita mainitun 2 luvun 2
§:ssä tarkoitetulla tavalla;
2) kirjanpitovelvollista, jonka arvopapereita on 1 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteena
muussa ETA-valtiossa tai jonka arvopapereita on haettu tällaisen kaupankäynnin kohteeksi;
3) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 25
§:ssä tarkoitettua muuta arvopaperipörssissä
toimivaa ja arvopaperimarkkinalain 3 a luvun
4 §:ssä tarkoitettua monenkeskisen kaupankäynnin muuta kaupankäyntiosapuolta sekä
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 1 luvun 4 §:ssä tarkoi-
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tettua ulkomaista optioyhteisöä ja 2 luvun
10 §:n 2 momentissa tarkoitettua muuta optioyhteisössä toimivaa;
4) arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua
selvitysosapuolta;
5) arvo-osuusjärjestelmästä annetussa
laissa tarkoitettua tilinhoitajayhteisöä ja tilinhoitajayhteisön oikeudet saaneen ulkomaisen
yrityksen Suomessa olevaa toimipaikkaa;
6) arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 ja
5 a §:ssä ja sijoitusrahastolain 99 §:ssä tarkoitettua ilmoitusvelvollista;
7) arvopaperimarkkinalain 3 a luvun
14 §:ssä ja 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetun ostotarjouksen tekijää sekä 6 luvun 10 §:ssä tarkoitettua tarjousvelvollista ja viimeksi mainitussa pykälässä tarkoitettua muuta henkilöä,
yhteisöä ja säätiötä;
8) arvopaperimarkkinalain 6 luvussa tarkoitetun julkisen ostotarjouksen kohdeyhtiötä, jonka yhtiöoikeudellinen kotipaikka on
Suomessa ja jonka arvopaperi on julkista
kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin
kohteena muualla kuin ETA-valtiossa;
9) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 ja 10 §:n nojalla on velvollinen julkistamaan osakkeiden tai osuuksien hankinnan
tai luovutuksen;
10) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 3 luvun 6 §: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
42 §:n, sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
41 §:n, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain 8 §:n tai vakuutusyhtiölain 4 luvun 5 §:n nojalla on velvollinen
tekemään Finanssivalvonnalle ilmoituksen
osakkeiden tai osuuksien hankinnasta ja luovutuksesta;
11) tapaturmavakuutuslaissa (608/1948)
tarkoitettua Tapaturmavakuutuslaitosten liittoa;
12) liikennevakuutuslaissa (279/1959) tarkoitettua Liikennevakuutuskeskusta ja liikennevahinkolautakunnasta annetussa laissa
(441/2002) tarkoitettua liikennevahinkolautakuntaa;
13) potilasvahinkolaissa (585/1986) tarkoitettua Potilasvakuutuskeskusta ja potilasvahinkolautakuntaa;
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14) Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa
(397/2006) tarkoitettua Eläketurvakeskusta;
15) ympäristövahinkovakuutuksesta annetussa laissa (81/1998) tarkoitettua Ympäristövakuutuskeskusta;
16) Koulutusrahastosta annetussa laissa
(1306/2002) tarkoitettua Koulutusrahastoa;
17) vakuutusedustuksesta annetussa laissa
(570/2005) tarkoitettua vakuutusedustajaa
mukaan lukien mainitun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu ulkomainen vakuutusedustaja;
18) kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tarkoitettua kiinteistörahastoa.
6§
Muut määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen
kuuluvaa valtiota;
2) kotivaltiolla ETA-valtiota, joka on
myöntänyt toimiluvan ulkomaiselle ETA-valvottavalle; mitä tässä laissa säädetään kotivaltiosta, sovelletaan soveltuvin osin myös
ETA-valtioon, joka on myöntänyt toimiluvan
sellaiselle yritykselle, joka tarjoaa tai aikoo
tarjota rahoitus- tai vakuutuspalveluja Suomeen perustamatta sivuliikettä;
3) isäntävaltiolla ETA-valtiota, johon luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö tai
vakuutusyhtiö on perustanut sivuliikkeen;
mitä tässä laissa säädetään isäntävaltiosta, sovelletaan soveltuvin osin myös ETA-valtioon, johon luottolaitos, sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö tai vakuutusyhtiö tarjoaa tai
aikoo tarjota palveluja perustamatta sivuliikettä;
4) ulkomaisella ETA-valvontaviranomaisella Finanssivalvontaa vastaavaa koti- ja
isäntävaltion valvontaviranomaista;
5) ulkomaisella valvottavalla yritystä, joka
vastaa luottolaitostoiminnasta annetussa
laissa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua
sijoituspalveluyritystä, sijoitusrahastolaissa
tarkoitettua rahastoyhtiötä tai vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuutusyhtiötä ja jolla on
Suomessa sivuliike taikka joka tarjoaa tai
aikoo tarjota Suomeen palveluja sivuliikettä
perustamatta;
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6) ulkomaisella ETA-valvottavalla toisen
ETA-valtion lainsäädännön alaista ulkomaista valvottavaa;
7) ryhmävalvonnalla luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten konsolidoitua valvontaa, vakuutusyritysten lisävalvontaa ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa;
8) ryhmittymällä luottolaitostoiminnasta
annetun lain 16 §:ssä ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 10 §:ssä tarkoitettua konsolidointiryhmää, vakuutusyhtiölain 26 luvun 1
§:n 10 kohdassa tarkoitettua vakuutusryhmittymää ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitettua
rahoitus- ja vakuutusryhmittymää;
9) ulkomaisella ETA-ryhmittymällä sellaista 8 kohdassa tarkoitettua ryhmittymää
vastaavaa ulkomaista yritysryhmää, jonka
ryhmävalvonnasta vastaa ulkomainen ETAvalvontaviranomainen ja johon kuuluu vähintään yksi suomalainen yritys;
10) sivuliikkeellä luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja vakuutusyhtiön sivuliikettä sekä ulkomaisen luotto- ja
rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetussa laissa tarkoitettua ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa sivukonttoria, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa
tarkoitettua ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa olevaa sivuliikettä, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetussa laissa tarkoitettua ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
Suomessa olevaa sivuliikettä sekä ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetussa laissa tarkoitettua ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevaa sivuliikettä;
11) ulkomaisella sivuliikkeellä ulkomaisen
valvottavan Suomessa olevaa sivuliikettä;
12) ulkomaisella ETA-sivuliikkeellä ulkomaisen ETA-valvottavan Suomessa olevaa
sivuliikettä;
13) säännöillä valvottavan yhtiöjärjestystä
ja yhdistysjärjestystä sekä osuuskuntamuotoisen luottolaitoksen, säästöpankin, hypoteekkiyhdistyksen, eläkesäätiön, vakuutuskassan,
työttömyyskassan, talletussuojarahaston, sijoittajien korvausrahaston, arvopaperipörssin,
selvitysyhteisön, arvopaperikeskuksen ja sijoitusrahaston sääntöjä samoin kuin muita
sääntöjä, jotka Finanssivalvonta tai muu viranomainen finanssimarkkinoita koskevien

säännösten nojalla vahvistaa finanssimarkkinoilla toimivalle tai joita finanssimarkkinoilla
toimivat muuten ovat finanssimarkkinoita
koskevien säännösten nojalla velvolliset toiminnassaan noudattamaan.
Mitä tässä laissa säädetään Suomessa tai
muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen
luottolaitoksen sivuliikkeestä, sovelletaan
vastaavasti rahoituslaitokseen, joka täyttää
ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 4 §:ssä mainitut edellytykset.
2 luku
Hallinto
7§
Toimielimet
Finanssivalvonnan toimintaa ohjaa johtokunta.
Suomen Pankista annetun lain 10 §:ssä
tarkoitetulla pankkivaltuustolla on Finanssivalvonnassa hallintoon ja toiminnan valvontaan kuuluvia tehtäviä sen mukaan kuin tässä
laissa säädetään.
8§
Pankkivaltuusto
Pankkivaltuuston tehtävänä on:
1) valvoa Finanssivalvonnan toiminnan
yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta;
2) nimittää johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä yksi jäsenistä puheenjohtajaksi ja yksi jäsenistä varapuheenjohtajaksi;
3) päättää johtokunnan jäsenen ja varajäsenen pidättämisestä määräajaksi tehtävästään;
4) nimittää ja erottaa johtokunnan esityksestä johtaja sekä määrätä johtajan sijainen;
5) päättää johtajan palkkauksen, virkavapauden ja vuosiloman määräytymisen perusteista sekä muista tämän virkasuhteen ehdoista;
6) päättää varoituksen antamisesta johtajalle ja johtajan pidättämisestä määräajaksi
virantoimituksesta;
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7) vahvistaa johtokunnan esityksestä Finanssivalvonnalle työjärjestys;
8) valvoa johtokunnan jäsenille 16 §:ssä
säädetyn ilmoitusvelvollisuuden noudattamista;
9) päättää johtokunnan jäsenille maksettavista palkkioista.

9§
Johtokunta
Finanssivalvonnan johtokuntaan kuuluu
viisi jäsentä.
Yksi jäsenistä nimitetään valtiovarainministeriön ehdotuksen perusteella, yksi sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksen perusteella sekä yksi Suomen Pankin ehdotuksen
perusteella. Valtiovarainministeriön, sosiaalija terveysministeriön ja Suomen Pankin ehdotuksesta nimitettäville jäsenille valitaan lisäksi samassa järjestyksessä kullekin varajäsen. Johtokuntaan valitaan lisäksi kaksi
muuta jäsentä. Johtokunnan jäsenellä ja varajäsenellä on oltava hyvä perehtyneisyys finanssimarkkinoiden toimintaan.
Johtokunnan jäsen ja varajäsen eivät saa
kuulua valvottavan, ulkomaisen valvottavan
eikä 4 §:n 6 momentissa tarkoitetun eläkelaitoksen hallitukseen, edustajistoon, isäntiin tai
tilintarkastajiin eikä olla niiden palveluksessa. Johtokunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolaissa
(434/2003) säädetään.
Johtokunnan toimikausi on kolme vuotta.
Johtokunta on päätösvaltainen kolmen 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 tai 10 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettua asiaa ratkaistaessa lievempi mielipide.
Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen on
syytteessä rikoksesta tai tutkimuksen alaisena
rikoksesta, hänet voidaan määrätä syytteen
tai tutkimuksen ajaksi pidätettäväksi tehtävästään ja menettämään palkkioetunsa.
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10 §
Johtokunnan tehtävät

Johtokunnalla on seuraavat finanssimarkkinoiden valvontaa koskevat tehtävät:
1) asettaa erityiset tavoitteet Finanssivalvonnan toiminnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä ohjata ja valvoa näiden tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen noudattamista;
2) hyväksyä lain nojalla annettavat määräykset sekä ne ohjeet, joita se ei ole siirtänyt
johtajan hyväksyttäväksi;
3) päättää Finanssivalvonnan kansainvälisessä yhteistyössä noudatettavista periaatteista;
4) huolehtia finanssimarkkinoita valvovien
viranomaisten yhteistyön kehittämisestä;
5) tuomita maksettavaksi Finanssivalvonnan asettama uhkasakko ja päättää 4 luvun
mukaisista muista hallinnollisista seuraamuksista.
Johtokunnalla on seuraavat Finanssivalvonnan hallintoa koskevat tehtävät:
1) päättää Finanssivalvonnan valvontamaksuista ja toimenpidemaksuista sekä käsitellä 70 §:ssä tarkoitettu suunnitelma;
2) hyväksyä 67 §:ssä tarkoitetut valvontasopimukset ja niiden edellyttämistä valvontatehtävistä ulkomaiselta ETA-valvontaviranomaiselta perittävä tai sille maksettava korvaus siltä osin kuin Finanssivalvonta tällaisilla sopimuksilla ottaa hoitaakseen tai luovuttaa sellaisia tehtäviä, jotka eivät perustu
Euroopan unionin lainsäädännössä edellytettyihin yhteistyövelvoitteisiin;
3) käsitellä Finanssivalvonnan vuotuinen
talousarvio ja alistaa se Suomen Pankin johtokunnan vahvistettavaksi;
4) esittää pankkivaltuuston vahvistettavaksi Finanssivalvonnan työjärjestys;
5) hyväksyä Finanssivalvonnan tarvitsemien palvelujen kilpailuttamista koskevat periaatteet;
6) tehdä pankkivaltuustolle esitys johtajan
nimittämisestä ja erottamisesta, johtajan sijaisen määräämisestä sekä johtajan pidättämisestä virantoimituksesta;
7) nimittää ja irtisanoa johtajaa lukuun ottamatta Finanssivalvonnan ylimmät virkamiehet;
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8) päättää nimittämänsä virkamiehen virantoimituksesta pidättämisestä ja varoituksen antamisesta;
9) ratkaista sellaiset Finanssivalvonnan sisäistä hallintoa koskevat asiat, jotka määrätään työjärjestyksessä sen ratkaistaviksi;
10) toimittaa vuotuinen kertomus Finanssivalvonnan toiminnasta pankkivaltuustolle;
11) antaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa, pankkivaltuustolle kertomus
Finanssivalvonnan toiminnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta mukaan lukien arvio valvonnassa odotettavista muutoksista, niiden vaikutuksesta valvontamaksukertymään sekä odotettavissa olevien muutosten edellyttämistä toimenpiteistä;
12) kuulla vuosittain finanssimarkkinoilla
toimivien edustajia valvonnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta samoin
kuin 3 kohdassa tarkoitetusta talousarviosta
ja 11 kohdassa tarkoitetusta arviosta.
Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, johtokunta ratkaisee ne laajakantoiset ja
periaatteellisesti merkittävät asiat, jotka johtaja saattaa sen käsiteltäviksi. Johtokunnan
oikeudesta ottaa ratkaistavakseen johtajan
päätettäväksi kuuluva asia säädetään 13
§:ssä.
Johtokunnalle 1 momentin 2 kohdan mukaan kuuluvaa päätösvaltaa voidaan työjärjestyksessä siirtää johtajalle merkitykseltään
vähäisissä asioissa.
11 §
Johtaja
Finanssivalvonnan päällikkönä on johtaja.
Johtajan toimikausi on viisi vuotta.
Kelpoisuusehtona johtajan virkaan on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
hyvä perehtyneisyys finanssimarkkinoihin ja
käytännössä osoitettu johtamistaito.
Johtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa
toimii pankkivaltuuston tähän tehtävään määräämä Finanssivalvonnan virkamies.
Jos johtaja on syytteessä rikoksesta tai tutkimuksen alaisena rikoksesta, hänet voidaan
määrätä syytteen tai tutkimuksen ajaksi pidätettäväksi virantoimituksesta ja menettämään
palkkioetunsa.

12 §
Johtajan tehtävät
Johtajan tehtävänä on:
1) johtaa Finanssivalvonnan toimintaa ja
tehdä muut kuin johtokunnalle kuuluvat Finanssivalvonnan päätökset;
2) vastata siitä, että Finanssivalvonnalle
kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti sekä johtokunnan antamien ohjeiden mukaisesti;
3) vastata johtokunnassa käsiteltävien asioiden asianmukaisesta valmistelusta;
4) pitää johtokunta tietoisena Finanssivalvonnan toiminnan kautta tietoon tulleista finanssimarkkinoiden kehitykseen vaikuttavista seikoista sekä vastata muista johtokunnalle annettavista selvityksistä;
5) nimittää ja irtisanoa muut kuin ylimmät
Finanssivalvonnan virkamiehet;
6) päättää nimittämänsä virkamiehen virantoimituksesta pidättämisestä ja varoituksen antamisesta.
13 §
Johtajalle kuuluvien päätösten käsittely johtokunnassa
Päätökset, jotka johtaja aikoo tehdä, on
ennen niiden tekemistä saatettava tiedoksi
johtokunnalle, jos ne koskevat:
1) toimiluvan myöntämistä valvottavalle,
toimiluvan peruuttamista, toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamista, ulkomaisen
ETA-sivuliikkeen lakkauttamista tai sen toiminnan rajoittamista tai osuuspankkien yhteenliittymän purkamista taikka, jos asiasta
päättäminen kuuluu muulle viranomaiselle,
toimiluvan peruuttamista tai toiminnan rajoittamista koskevaa esitystä;
2) valvottavien sääntöjen vahvistamista,
kun asia on laajakantoinen tai periaatteellisesti merkittävä;
3) valvottavan velvoittamista ryhtymään
toimenpiteisiin tekemänsä päätöksen täytäntöönpanon tai toteuttamansa toimenpiteen tai
menettelyn peruuttamiseksi taikka oikaisun
aikaansaamiseksi;
4) valvottavan varojen jakamisen rajoittamista;
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5) lisäpääomavaatimuksen asettamista valvottavalle;
6) valvottavan johdon toiminnan määräaikaista rajoittamista; tai
7) finanssimarkkinoiden yleistä kehitystä
koskevien merkittävien kannanottojen antamista julkisuuteen.
Johtokunta voi jäsenen vaatimuksesta ottaa
käsiteltäväkseen 1 momentissa mainitun
asian. Johtokunta voi ottaa asian ratkaistavakseen, jos se voi merkittävästi vaikuttaa
finanssimarkkinoiden vakauteen tai muuten
merkittävästi finanssimarkkinoiden kehitykseen taikka aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnassa. Jos päätös on
tehtävä kiireellisesti, johtaja voi ratkaista
asian edellä tässä momentissa sanotun estämättä. Johtajan päätös on tällöin saatettava
jälkikäteen johtokunnan tietoon.
Johtajan tehtävistä voidaan antaa tarkempia määräyksiä työjärjestyksessä. Johtajalle
12 §:n mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa voidaan työjärjestyksessä antaa myös Finanssivalvonnan muulle virkamiehelle.
14 §
Virkamiehiin sovellettavat säännökset
Finanssivalvonnan virkamiehiin, virkoihin
ja virkasuhteisiin sovelletaan soveltuvin osin,
mitä Suomen Pankin virkamiehistä annetussa
laissa säädetään.
15 §
Riippumattomuus
Finanssivalvonnan virkamiehen on tehtävässään oltava valvottavasta, ulkomaisesta
valvottavasta ja muusta finanssimarkkinoilla
toimivasta riippumaton eikä hän saa kuulua
valvottavan, ulkomaisen valvottavan eikä
muun finanssimarkkinoilla toimivan hallintoneuvostoon, hallitukseen, edustajistoon, isäntiin tai tilintarkastajiin eikä olla valvottavan,
ulkomaisen valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan palveluksessa. Mitä
tässä pykälässä säädetään valvottavasta, sovelletaan myös 4 §:n 6 momentissa tarkoitettuun eläkelaitokseen.
2 /148
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Edellä 1 momentissa tarkoitettujen henkilöiden esteellisyyteen sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään.

16 §
Ilmoitusvelvollisuus
Johtokunnan jäsenen ja varajäsenen, johtajan sekä johtokunnan päätöksellä virkaan nimitettävän virkamiehen on ennen virkaan nimittämistä annettava selvitys:
1) elinkeinotoiminnastaan;
2) omistuksestaan yrityksissä ja merkittävästä muusta varallisuudestaan;
3) veloistaan, takauksistaan ja muista vastuusitoumuksistaan;
4) Suomen Pankin virkamiehistä annetun
lain 14 §:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan;
5) muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi
olla merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksiään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös sellaiseen virkaan nimitettävään, jolla
virkatehtävissään on muutoin kuin satunnaisesti pääsy finanssimarkkinoita taikka yksityisten yhteisöjen tai henkilöiden taloudellista asemaa tai liikesalaisuutta koskeviin salassa pidettäviin tietoihin. Pankkivaltuusto
määrää johtokunnan esityksestä, mitkä ovat
tässä tarkoitettuja virkoja.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitysvelvollisuus koskee myös henkilöä, joka nimitetään virkasuhteeseen hoitamaan 1 tai 2
momentissa tarkoitettuun virkaan kuuluvia
tehtäviä.
Virkamiehen on viivytyksettä ilmoitettava
selvityksen sisältämissä tiedoissa tapahtuneista olennaisista muutoksista, korjattava
niissä havaitsemansa puutteet sekä tarvittaessa täydennettävä antamaansa selvitystä.
Hänen on tarvittaessa myös muutoin Finanssivalvonnan pyynnöstä annettava tietoja 1
momentissa tarkoitetuista seikoista. Pankkivaltuusto antaa määräykset selvityksen antamisen tavasta.
Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenen ja
varajäsenen sekä Finanssivalvonnan virkamiehen on ilmoitettava Finanssivalvonnan
johtokunnan pitämään luetteloon valvottavalta tai ulkomaiselta valvottavalta saamas-

2762

N:o 878

taan luotosta taikka valvottavan tai ulkomaisen valvottavan hänen puolestaan myöntämästä takauksesta tai muusta vastuusitoumuksesta.
Jos Finanssivalvonnan johtokunnan jäsenellä, varajäsenellä tai virkamiehellä on julkisen kaupankäynnin kohteena olevia osakkeita, osakkeisiin oikeuttavia arvopapereita,
tällaisiin arvopapereihin oikeuttavia arvopapereita tai sellaisia arvopapereita, joiden arvo
määräytyy edellä tarkoitettujen arvopaperien
arvon perusteella, hänen on ilmoitettava niitä
koskevat arvopaperimarkkinalain 5 luvun 5 a
§:ssä tarkoitetut tiedot Finanssivalvonnan
johtokunnan pitämään luetteloon.
Selvityksen sisältämät tiedot 1 momentin
1—3 kohdassa tarkoitetuista seikoista ovat
salassa pidettäviä. Jokaisella on kuitenkin oikeus saada tietoja 6 momentissa tarkoitetusta
luettelosta.

toimivan määräysvallassa.
Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä valvottavan taloudellista asemaa, omistajia, sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, hallintoja valvontaelinten jäseniä ja toimihenkilöitä
sekä toimipaikkoja koskevien tietojen samoin
kuin 3 §:n 3 momentin 3—5 kohdassa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi tarpeellisten
tietojen säännöllisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle.
Finanssivalvonnan oikeudesta saada tietoja
valvontamaksun määräämiseksi säädetään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa
laissa.

17 §

Finanssivalvonnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada seuraavilta henkilöiltä kaikki niiden hallussa olevat valvottavaa tai muuta finanssimarkkinoilla toimivaa
koskevat sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen
Finanssivalvonnalle laissa säädetyn valvontatehtävän hoitamiseksi:
1) valvottavan ja muun finanssimarkkinoilla toimivan tilintarkastajalta;
2) valvottavassa tai muussa finanssimarkkinoilla toimivassa kirjanpitolain 1 luvun 5
§:ssä tarkoitettua määräysvaltaa käyttävän tilintarkastajalta;
3) valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan määräysvallassa olevan tilintarkastajalta.
Mitä 1 momentissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan myös muuhun henkilöön,
joka on lain perusteella velvollinen liittämään
laatimansa lausunnon tai muun asiakirjan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun esitteeseen tai joka on antanut suostumuksensa tällaisen lausunnon tai muun asiakirjan liittämiseen esitteeseen.
Finanssivalvonnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada yksilöityä valvontatointa varten valvonnan kannalta välttämättömiä tietoja muulta kuin edellä tässä pykälässä tarkoitetulta, jolla voidaan perustellusta
syystä olettaa olevan valvontatoimen kannalta tarpeellista tietoa.

Työjärjestys
Finanssivalvonnassa noudatettavasta asioiden käsittelystä, päätöksenteosta ja virkamiesten tehtävistä sekä Finanssivalvonnan
muusta sisäisestä hallinnosta annetaan tarkempia määräyksiä työjärjestyksessä
3 luku
Valvontavaltuudet
Tietojensaanti- ja tarkastusvaltuudet
18 §
Oikeus saada tietoja valvottavalta ja muulta
finanssimarkkinoilla toimivalta
Valvottavan ja muun finanssimarkkinoilla
toimivan on salassapitosäännösten estämättä
ilman aiheetonta viivytystä toimitettava Finanssivalvonnalle sen pyytämät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen Finanssivalvonnalle laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi.
Vastaava velvollisuus on sillä, jolla on kirjanpitolain (1136/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta valvottavassa tai muussa
finanssimarkkinoilla toimivassa tai joka on
valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla

19 §
Oikeus saada tietoja muulta henkilöltä
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20 §
Oikeus saada tietoja sakko- ja rikosrekisteristä
Finanssivalvonnalla 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.
Finanssivalvonnan oikeudesta saada tietoja
rikosrekisteristä säädetään rikosrekisterilaissa
(770/1993).
21 §
Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä erityinen tietojensaantioikeus
Finanssivalvonnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada valvottavalta ja
muulta finanssimarkkinoilla toimivalta sekä
näiden hallituksen jäseneltä, toimitusjohtajalta ja palveluksessa olevalta tiedot, jotka
ovat tarpeen markkinoiden väärinkäyttöä
taikka julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin arvoon vaikuttavien tietojen julkistamista tai muiden julkista kaupankäyntiä tai
monenkeskistä kaupankäyntiä koskevien arvopaperimarkkinalain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi,
jos tiedot liittyvät:
1) julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevaan arvopaperiin;
2) julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteeksi haettuun arvopaperiin;
3) arvopaperiin, jonka arvo määräytyy julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin perusteella;
4) edellä 1—3 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijaan;
5) edellä 1—3 kohdassa tarkoitetulla arvopaperilla tehtyihin liiketoimiin tai toimeksiantoihin.
Finanssivalvonnalla on 1 momentissa tarkoitettu oikeus saada yksilöityä liiketointa
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koskevia 1 momentissa tarkoitetun valvonnan
kannalta välttämättömiä tietoja myös siltä:
1) joka toimii valvottavan ja muun finanssimarkkinoilla toimivan lukuun tai puolesta;
2) joka on osallinen sellaiseen liiketoimeen
tai toimeksiantoon, joka koskee 1 momentissa tarkoitettua arvopaperia;
3) jolla muuten voidaan perustellusta
syystä olettaa olevan 1 momentissa tarkoitettua tietoa.
Mitä tässä pykälässä sanotaan arvopaperista, koskee myös kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain
mukaista vakioitua optiota ja termiiniä, vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavaa
johdannaissopimusta sekä muuta johdannaissopimusta, johon sovelletaan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.
Mitä tässä pykälässä säädetään julkisesta
kaupankäynnistä ja monenkeskisestä kaupankäynnistä, koskee vastaavasti niitä vastaavaa
kaupankäyntimenettelyä toisessa ETA-valtiossa.
22 §
Kutsuminen kuultavaksi
Finanssivalvonnalla on oikeus tarvittaessa
kutsua kuultavaksi 18, 19 ja 21 §:ssä tarkoitetun oikeushenkilön edustaja tai sen palveluksessa oleva henkilö taikka mainituissa pykälissä tarkoitettu luonnollinen henkilö. Kuulemiseen sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään asian suullisesta käsittelystä. Kutsun
noudattamatta jättämisen perusteella ei voida
määrätä 4 luvussa tarkoitettua uhkasakkoa
eikä muuta mainitussa luvussa tarkoitettua
hallinnollista seuraamusta.
23 §
Tietojensaantioikeus muussa yrityksessä kuin
valvottavassa
Mitä edellä tässä luvussa säädetään valvottavasta, sovelletaan myös sellaiseen muuhun
suomalaiseen yritykseen, joka kuuluu valvottavan kanssa samaan ryhmittymään, jonka
ryhmävalvonnasta Finanssivalvonta vastaa
taikka joka on valvottavan osakkuusyritys tai,
jos valvottava on eläkesäätiö tai eläkekassa,
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eläkesäätiön tai eläkekassan perustanut työnantaja. Finanssivalvonnalla on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada valvottavalta tämän kanssa samaan ryhmittymään kuuluvaa ulkomaista yritystä ja valvottavan ulkomaista osakkuusyritystä koskevat
vastaavat tiedot siinä laajuudessa kuin on tarpeen Finanssivalvonnalle laissa säädetyn valvontatehtävän hoitamiseksi.
Ulkomaista ETA-sivuliikettä koskevasta
tietojensaantioikeudesta säädetään 60 §:ssä,
ulkomaiseen ryhmittymään kuuluvaa suomalaista yritystä koskevasta tietojensaantioikeudesta 63 §:ssä ja sellaiseen ryhmittymään
kuuluvaa ulkomaista yritystä koskevasta tietojensaantioikeudesta, jonka ryhmävalvonnasta Finanssivalvonta vastaa, 64 §:ssä.
24 §
Tarkastusoikeus
Finanssivalvonnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada tarkastettavakseen
valvottavan ja muun finanssimarkkinoilla toimivan toimipaikassa tämän toimintaa ja hallintoa koskevat asiakirjat ja muut tallenteet
sekä tietojärjestelmät siinä laajuudessa kuin
on tarpeen Finanssivalvonnalle laissa säädetyn valvontatehtävän hoitamiseksi. Finanssivalvonnalla on oikeus saada valvottavalta
maksutta tarpeelliset jäljennökset tässä pykälässä tarkoitetuista asiakirjoista ja muista tallenteista.
Mitä 1 momentissa säädetään valvottavasta
ja muusta finanssimarkkinoilla toimivasta,
koskee myös yritystä, joka valvottavan tai
muun finanssimarkkinoilla toimivan asiamiehenä tai sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 32 §:ssä tarkoitettuna sidonnaisasiamiehenä taikka muuten valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan toimeksiannosta
hoitaa tämän liiketoimintaan, kirjanpitoon,
tietojärjestelmään taikka riskienhallintaan tai
sisäiseen valvontaan liittyviä tehtäviä.
Finanssivalvonnalla on lisäksi salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 19, 21 ja
23 §:ssä tarkoitetuilta henkilöiltä ja yrityksiltä tarkastettavakseen asiakirjat ja tallenteet,
jotka sisältävät mainituissa pykälissä tarkoitettuja tietoja.
Ulkomaista ETA-sivuliikettä koskevasta

tarkastusoikeudesta säädetään 60 §:ssä, ulkomaiseen ETA-ryhmittymään kuuluvaa suomalaista yritystä koskevasta tarkastusoikeudesta 63 §:ssä ja sellaiseen ryhmittymään
kuuluvaa ulkomaista yritystä koskevasta tarkastusoikeudesta, jonka ryhmävalvonnasta
Finanssivalvonta vastaa, 64 §:ssä.
25 §
Oikeudenkäyntiasiamiehiä ja oikeudenkäyntiavustajia sekä asianajajia koskeva poikkeus
tietojensaanti- ja tarkastusoikeudesta
Poiketen siitä, mitä edellä tässä luvussa
säädetään, Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta
saada
asianajajista
annetussa
laissa
(496/1958) tarkoitetulta asianajajalta tai hänen apulaiseltaan asianajajan asiakasta koskevia tietoja, asiakirjoja tai tallenteita eikä
tarkastaa niitä eikä muultakaan henkilöltä oikeudenkäyntiasiamies- tai oikeudenkäyntiavustajatehtävien hoitamisen yhteydessä saatuja tietoja, asiakirjoja tai tallenteita eikä tarkastaa niitä. Oikeudenkäyntiasiamies- ja oikeudenkäyntiavustajatehtäviksi luetaan varsinaisten oikeudenkäyntiin liittyvien tehtävien
lisäksi oikeudellinen neuvonta, joka koskee
asiakkaan oikeudellista asemaa esitutkinnassa
rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa taikka
oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus saada
asianajajalta tai hänen apulaiseltaan asianajajan asiakasta koskevia 21 §:ssä tarkoitettuja
tietoja, asiakirjoja ja tallenteita sekä tarkastaa
niitä 24 §:n 3 momentin mukaisesti.
Toimilupavalvottavaa ja siihen rinnastettavaa valvottavaa koskevat toimivaltuudet
26 §
Toimiluvan peruuttaminen ja siihen rinnastettava toiminnan määrääminen lopetettavaksi
Finanssivalvonta voi peruuttaa valvottavan
toimiluvan tai, jos muu viranomainen on toimivaltainen toimilupaviranomainen, esittää
tälle toimiluvan peruuttamista, jos finanssi-
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markkinoiden valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen
tavoitteiden toteutumista ei voida riittävästi
turvata rajoittamalla valvottavan toimintaa
27 §:n mukaisesti tai muilla tämän lain mukaisilla toimenpiteillä ja:
1) toimiluvan myöntämiselle tai toiminnan
aloittamiselle säädettyjä olennaisia edellytyksiä ei enää ole;
2) valvottava ei ole kyennyt sille asetetussa
määräajassa suorittamaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain (1509/2001) 11 §:ssä tarkoitetussa
toimenpidesuunnitelmassa, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain
25 §:ssä tarkoitetussa ryhmittymän vakavaraisuuden tervehdyttämissuunnitelmassa
taikka vakuutusyhtiölain 11 luvun 25 tai
26 §:ssä, 26 luvun 12 tai 13 §:ssä, työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 20 §:ssä, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain
46 §:ssä taikka vakuutusyhdistyslain 12 luvun 6 b §:ssä tai 12 a luvun 7 tai 8 §:ssä
tarkoitetussa taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelmassa tai lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä
taikka jos tällaisen suunnitelman toteuttaminen on laiminlyöty; tai
3) valvottava on törkeästi laiminlyönyt
noudattaa 33 tai 48 §:ssä säädettyä kieltoa.
Finanssivalvonta voi peruuttaa valvottavan
toimiluvan tai esittää toimiluvan peruuttamista myös, jos:
1) valvottavan toiminnassa on olennaisesti
rikottu finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä tai viranomaisen niiden nojalla antamia määräyksiä, toimiluvan ehtoja tai valvottavan toimintaa koskevia sääntöjä;
2) valvottava on lopettanut toimintansa yli
kuuden kuukauden ajaksi tai se on asetettu
selvitystilaan;
3) valvottavan liiketoimintaa ei ole aloitettu 12 kuukaudessa toimiluvan myöntämisestä; tai
4) toimilupaa haettaessa on annettu olennaisesti vääriä tai puutteellisia tietoja sääntelyn ja valvonnan kannalta merkityksellisistä
seikoista.
Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa
ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun päätöksen tekemistä varattava valvottavalle kohtuullinen määräaika puutteen korjaamiselle,
jollei toimiluvan peruuttaminen välittömästi
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ole välttämätöntä finanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumisen turvaamiseksi.
Finanssivalvonnan on peruutettava ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen, hypoteekkiyhdistyksen, vakuutusyhtiön, ulkomaisen vakuutusyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen, sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
Suomessa olevan sivuliikkeen, rahastoyhtiön,
ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevan
sivuliikkeen ja säilytysyhteisön hakemuksesta sille myöntämänsä toimilupa, jos tällainen valvottava ei enää harjoita toimiluvan
alaista toimintaa ja on sillä perusteella hakenut toimiluvan peruuttamista. Osakeyhtiömuotoisen luottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta luottolaitoksen hakemuksesta säädetään liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1501/2001), säästöpankin toimiluvan peruuttamisesta säästöpankin hakemuksesta säästöpankkilaissa (1502/2001) ja osuuskuntamuotoisen luottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta luottolaitoksen hakemuksesta osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa.
Finanssivalvonnan on peruutettava valvottavalle myöntämänsä toimilupa, kun valvottava on asetettu konkurssiin, määrätty selvitystilaan rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä taikka selvitysmiehet ovat antaneet selvitystilaa koskevan lopputilityksen.
Finanssivalvonnan on peruuttaessaan toimiluvan valvottavalta, joka toimii myös toisessa ETA-valtiossa, ilmoitettava päätöksestään isäntävaltion valvontaviranomaiselle.
Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toiminnan
kieltämisestä säädetään 61 §:ssä ja muusta
kuin ETA-valtiosta olevan luottolaitoksen
edustuston toimintaoikeuksien peruuttamisesta ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen
toiminnasta Suomessa annetussa laissa.
Mitä tässä pykälässä säädetään toimiluvan
peruuttamisesta, sovelletaan myös vakuutusyhdistyksen toiminnan määräämiseen lopetettavaksi. Mitä 1 momentin 3 kohdassa ja
2 momentin 1 kohdassa säädetään toimiluvan
peruuttamisesta, sovelletaan myös eläkesäätiön ja vakuutuskassan toiminnan määräämiseen lopetettavaksi.
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27 §
Toimiluvan mukaisen toiminnan
rajoittaminen

Finanssivalvonta voi rajoittaa määräajaksi
valvottavan toimiluvan mukaista toimintaa
tai, jos muu viranomainen on toimivaltainen
toimilupaviranomainen, esittää tälle toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamista, jos:
1) 26 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa säädetyt toimiluvan peruuttamisedellytykset
täyttyvät; tai
2) valvottavan hoidossa on muuten todettu
taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on
ilmeistä, että toiminnan jatkaminen vaarantaisi vakavasti finanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumisen.
Jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi määräajassa, Finanssivalvonta voi määräajan päättymisen jälkeen muuttaa toimiluvan ehtoja
toiminnan pysyväksi rajoittamiseksi.
Valvottavan ulkomaisen sivuliikkeen toimintaa voidaan lisäksi rajoittaa tai sivuliikkeen toiminnan jatkaminen kieltää, jos valvottava on laiminlyönyt noudattaa, mitä sen
velvollisuudeksi on isäntävaltiossa säädetty.
Tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen
sovelletaan, mitä 26 §:n 3 ja 6 momentissa
säädetään.
Mitä tässä pykälässä säädetään toiminnan
rajoittamisesta, sovelletaan myös vakuutusyhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan rajoittamiseen. Vakuutusedustuksen kieltämisestä säädetään vakuutusedustuksesta annetussa laissa.
Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toiminnan
rajoittamisesta säädetään tämän lain 61 §:ssä.
Vakuutusyhtiön, ulkomaisen vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen, eläkesäätiön ja
vakuutuskassan omaisuuden luovutusta ja
panttausta koskevasta kiellosta ja kiellosta
suorittaa vakuutuksenottajille vakuutuksen
takaisinostoarvo säädetään erikseen.
28 §
Johdon toiminnan määräaikainen
rajoittaminen
Finanssivalvonta voi määräajaksi, enintään

viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä toimimasta toimilupavalvottavan hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, toimitusjohtajana tai
toimitusjohtajan sijaisena taikka muuna ylimpään johtoon kuuluvana, jos:
1) tämä on osoittanut tehtävänsä hoidossa
ilmeistä taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että se voi vaarantaa
vakavasti finanssimarkkinoiden valvonnalle
1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumisen;
tai
2) hän ei täytä niitä ammattitaito- ja luotettavuusvaatimuksia, jotka laissa on erikseen
säädetty.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vastaavasti vakuutusyhdistystä, eläkesäätiötä ja
vakuutuskassaa sekä luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisöä, osuuspankkien
yhteenliittymän keskusyhteisöä ja arvopaperimarkkinalain 3 luvun 16 §:n 5 momentissa
tarkoitettua yhteisöä. Mitä 1 momentissa säädetään toimitusjohtajasta ja tämän sijaisesta,
koskee vastaavasti eläkesäätiön asiamiestä ja
tämän sijaista.
29 §
Asiamiehen asettaminen
Finanssivalvonta voi asettaa asiamiehen
valvomaan toimilupavalvottavan toimintaa,
jos toimilupavalvottavan asiain hoidossa on
esiintynyt taitamattomuutta, varomattomuutta
tai väärinkäytöksiä taikka muu erityinen syy
sitä edellyttää. Finanssivalvonta voi asettaa
asiamiehen myös valvomaan toimilupavalvottavan omaisuuden rahaksi muuttoa, jos
valvottava on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin.
Finanssivalvonta määrää asiamiehelle valvottavan varoista maksettavan palkkion.
Palkkion tulee vastata alan yleistä palkkiotasoa. Finanssivalvonnan on maksettava palkkio, jota ei saada perityksi valvottavalta.
Asiamiehellä on tehtävässään 18, 19, 24 ja
32 §:n mukaiset oikeudet. Asiamies toimii
rikosoikeudellisella virkavastuulla hoitaessaan tämän lain mukaisesti annettuja julkisoikeudellisia hallintotehtäviä. Asiamiehen tehtäviä hoidettaessa aiheutettuun vahinkoon so-
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velletaan,
mitä
vahingonkorvauslaissa
(412/1974) säädetään.
Asiamiehellä on oltava tehtävän laatuun ja
laajuuteen nähden riittävä finanssitoiminnan
ja oikeudellisten asioiden tuntemus. Asiamiehen riippumattomuuteen sovelletaan, mitä tämän lain 15 §:ssä säädetään.
Mitä tässä pykälässä säädetään, koskee
vastaavasti vakuutusyhdistystä, eläkesäätiötä,
vakuutuskassaa ja työttömyyskassaa sekä sijoitusrahastolain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua säilytysyhteisönä toimivaa sivuliikettä.
30 §
Varojen jakamisen rajoittaminen
Jos Finanssivalvonta katsoo, ettei toimilupavalvottava ole tilinpäätöksessään merkinnyt varojaan oikeaan arvoon taikka kirjanpito
ei muutoin anna oikeaa ja riittävää kuvaa
valvottavan taloudellisesta asemasta, Finanssivalvonta voi rajoittaa tämän voitonjakokelpoisten varojen käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin valvottavan vakavaraisuuden vahvistamiseen sekä muuta varojen jakamista
osakkeen- tai osuudenomistajille, jos varojen
jakaminen voisi vaarantaa vakavasti finanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen
tavoitteiden toteutumisen.

31 §
Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus
Toimilupavalvottavan tilintarkastajan on
viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle
valvottavaa koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja jonka voidaan katsoa:
1) olennaisesti rikkovan valvottavan toimilupaedellytyksiä tai toiminnan harjoittamista
koskevia säännöksiä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä;
2) vaarantavan valvottavan toiminnan jatkumisen; tai
3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muun kuin tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitetun vakiomuotoisen lausunnon tai tilin-
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tarkastuslain 15 §:n 4 momentissa tarkoitetun
huomautuksen esittämiseen.
Toimilupavalvottavan tilintarkastaja on
myös velvollinen ilmoittamaan Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitetusta seikasta
tai päätöksestä, jonka hän saa tietoonsa suorittaessaan tehtäväänsä valvottavan kanssa
samaan ryhmittymään tai konserniin kuuluvassa yhteisössä.
Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintarkastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.
Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan
lisäksi vakuutusyhdistykseen, eläkesäätiöön,
vakuutuskassaan ja työttömyyskassaan sekä
Maatalousyrittäjien eläkelaitokseen ja Merimieseläkekassaan.
32 §
Koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeus
Finanssivalvonnan edustajalla on oikeus
olla läsnä toimilupavalvottavan päätös- ja
hallintovaltaa käyttävien elinten kokouksissa
sekä oikeus kutsua ne koolle tarvittaessa. Finanssivalvonnan edustajalla on oikeus käyttää kokouksissa puhevaltaa ja saada pöytäkirjaan merkityksi ne huomautukset, joihin hän
katsoo olevan aihetta.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös vakuutusyhdistykseen, eläkesäätiöön,
vakuutuskassaan ja työttömyyskassaan.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun rahasto-osuuden omistajien ja edustajiston kokoukseen.
Yleiset toimivaltuudet
33 §
Toimeenpanokielto ja oikaisukehotus
Finanssivalvonta voi kieltää valvottavan
tai muun finanssimarkkinoilla toimivan tekemän päätöksen tai valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan suunnitteleman
toimenpiteen toteutuksen taikka velvoittaa
valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla
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toimivan lopettamaan toiminnassaan soveltamansa menettelyn, jos päätös, toimenpide tai
menettely on ristiriidassa valvottavaan tai
muuhun finanssimarkkinoilla toimivaan sovellettavien finanssimarkkinoita koskevien
säännösten tai niiden nojalla annettujen määräysten, toimiluvan ehtojen taikka valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan
toimintaa koskevien sääntöjen kanssa. Finanssivalvonnan on kieltäessään valvottavaa
tai muuta finanssimarkkinoilla toimivaa jatkamasta menettelyään varattava tälle kohtuullinen määräaika menettelyn korjaamiseksi, jollei se vaaranna vakavasti finanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen
tavoitteiden toteutumista.
Jos valvottava tai muu finanssimarkkinoilla toimiva on pannut 1 momentissa tarkoitetun päätöksen täytäntöön tai toteuttanut
1 momentissa tarkoitetun muun toimenpiteen,
Finanssivalvonta voi velvoittaa valvottavan
tai muun finanssimarkkinoilla toimivan ryhtymään kohtuullisessa määräajassa toimenpiteisiin päätöksen täytäntöönpanon taikka toimenpiteen peruuttamiseksi tai oikaisun aikaansaamiseksi. Jos tässä momentissa tarkoitettu Finanssivalvonnan päätös vaikuttaa
merkittävästi valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan sopimuspuolen tai
muun ulkopuolisen henkilön asemaan, tämän
momentin soveltamisen edellytyksenä on,
että päätöksen täytäntöönpano taikka toimenpiteen toteuttaminen voisi vaarantaa vakavasti finanssimarkkinoiden valvonnalle 1
§:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumisen.
Mitä tässä pykälässä säädetään valvottavan
tekemästä päätöksestä, sovelletaan vastaavasti sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahastoosuuden omistajien ja edustajiston kokouksen
tekemään päätökseen.
Tämän pykälän sijasta sovelletaan:
1) kieltoon, joka koskee 45 §:ssä tarkoitettua markkinointia tai sopimusehtojen käyttöä
taikka muuta menettelyä asiakassuhteessa,
mitä 48 ja 49 §:ssä säädetään;
2) kieltoon, joka koskee arvopaperien
markkinointia tai hankintaa taikka kieltoa jatkaa julkista kaupankäyntiä tai monenkeskistä
kaupankäyntiä arvopapereilla, mitä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 2 §:ssä säädetään;
3) ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen, mitä

61 §:ssä säädetään, jollei 1 kohdasta muuta
johdu.
34 §
Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen
Finanssivalvonta voi valvottavan tai muun
finanssimarkkinoilla toimivan valvonnan
kannalta tarpeellisen, erityistä asiantuntemusta vaativan asian selvittämiseksi käyttää
tilintarkastajaa tai muuta ulkopuolista asiantuntijaa. Tällä on tehtävässään 18, 19, 23 ja
24 §:n mukaiset oikeudet ja hän toimii rikosoikeudellisella virkavastuulla hoitaessaan tämän lain mukaisesti annettuja julkisoikeudellisia hallintotehtäviä. Asiantuntijan tehtäviä
hoidettaessa aiheutettuun vahinkoon sovelletaan, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.
Asiantuntijalla on oltava tehtävän laatuun
ja laajuuteen nähden riittävä finanssitoiminnan, kirjanpidon ja oikeudellisten asioiden
tuntemus. Asiantuntijan riippumattomuuteen
sovelletaan, mitä 15 §:ssä säädetään.
Finanssivalvonta voi määrätä asiantuntijan
palkkion maksettavaksi valvottavan tai muun
finanssimarkkinoilla toimivan yhteisön tai
säätiön varoista, jos asiantuntijan käyttämiselle on erityinen, valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön toiminnasta johtuva syy. Palkkion tulee
vastata alan yleistä palkkiotasoa. Finanssivalvonnan on maksettava palkkio, jota ei saada
perityksi valvottavalta tai muulta finanssimarkkinoilla toimivalta yhteisöltä tai säätiöltä.

35 §
Liiketapahtumien kirjaamista koskevien määräysten antaminen
Finanssivalvonta voi antaa valvottavalle ja
sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle rahoituslaitokselle ja vakuutusalan yritykselle
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
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nojalla annetuissa säännöksissä säädetään.
Arvopaperimarkkinavalvontaan liittyvät
erityiset valvontavaltuudet
36 §
Tutkimuksen ilmaisukielto
Finanssivalvonta voi kieltää sitä, joka on
läsnä Finanssivalvonnan toimeenpanemassa
tarkastuksessa tai jolta Finanssivalvonta on
pyytänyt tietoja tai selvityksiä sellaisessa asiassa, joka voi johtaa rikoksen tai rikkomuksen tutkimiseen, 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.
Rangaistus 1 momentissa säädetyn kiellon
rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889)
38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta
muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.
37 §
Kansainvälisten tilinpäätösstandardien
noudattamisen valvonta
Finanssivalvonta valvoo, että sellaiset kirjanpitovelvolliset, jotka ovat kirjanpitolain tai
muun lain nojalla velvollisia noudattamaan
tilinpäätöksessään kirjanpitolain 7 a luvussa
tarkoitettuja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS-kirjanpitovelvollinen), noudattavat mainittuja standardeja. Mitä tässä pykälässä säädetään tilinpäätöksestä, sovelletaan
vastaavasti toimintakertomukseen, tilinpäätöstiedotteeseen, osavuosikatsaukseen ja vuosikatsaukseen.
Jos IFRS-kirjanpitovelvollinen on Finanssivalvonnan käsityksen mukaan laatinut tilinpäätöksensä virheellisesti, Finanssivalvonta
voi kehottaa IFRS-kirjanpitovelvollista oikaisemaan virheen. Oikaisukehotuksesta on käytävä ilmi, että IFRS-kirjanpitovelvollinen voi
pyytää asiasta kirjanpitolautakunnan lausunnon niin kuin 3 momentissa säädetään.
Jos IFRS-kirjanpitovelvollinen katsoo, ettei se ole menetellyt oikaisukehotuksen koh3 /148
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teena olevassa asiassa siihen sovellettavien
säännösten vastaisesti, IFRS-kirjanpitovelvollinen voi kuukauden kuluessa oikaisukehotuksen tiedoksisaannista pyytää asiasta kirjanpitolautakunnan lausunnon.
Finanssivalvonta voi 38 §:ssä tarkoitetulla
uhkasakolla velvoittaa IFRS-kirjanpitovelvollisen noudattamaan oikaisukehotusta. Finanssivalvonta ei saa tehdä tällaista päätöstä
ennen 3 momentissa tarkoitetun lausunnon
antamista tai, jos kirjanpitovelvollinen ei
pyydä lausuntoa, ennen 3 momentissa säädetyn määräajan päättymistä. Finanssivalvonta
voi kuitenkin tehdä päätöksen edellä sanotun
estämättä, jos lausuntoa ei ole annettu neljän
kuukauden kuluessa oikaisukehotuksen tiedoksi antamisesta IFRS-kirjanpitovelvolliselle.
Finanssivalvonta voi antaa tämän pykälän
noudattamisen valvonnan kannalta tarpeellisia määräyksiä IFRS-kirjanpitovelvolliselle
tilinpäätöksen ja siihen liittyvien asiakirjojen
säännöllisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle.
Mitä 18, 19 ja 24 §:ssä säädetään muuta
finanssimarkkinoilla toimivaa koskevasta Finanssivalvonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeudesta, sovelletaan myös IFRS-kirjanpitovelvollisen tytäryritykseen. Mitä 24 §:n 2
momentissa säädetään muun finanssimarkkinoilla toimivan toimeksiannosta toimivasta
yrityksestä, sovelletaan myös yritykseen,
joka IFRS-kirjanpitovelvollisen tytäryrityksen toimeksiannosta hoitaa tämän kirjanpitoon liittyviä tehtäviä.
4 luku
Hallinnolliset seuraamukset
38 §
Uhkasakko
Jos valvottava tai muu finanssimarkkinoilla toimiva toiminnassaan laiminlyö noudattaa finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä,
Finanssivalvonnan 33 §:n nojalla antamaa
toimeenpanokieltoa tai muuta Finanssivalvonnan lain nojalla antamaa määräystä tai
kieltoa, toimilupansa ehtoja tai toimintaansa
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koskevia sääntöjä, Finanssivalvonta voi uhkasakolla velvoittaa valvottavan tai muun finanssimarkkinoilla toimivan täyttämään velvollisuutensa, jos laiminlyönti ei ole vähäinen. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan lisäksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvaan muuhun
yritykseen, joka laiminlyö noudattaa, mitä
sen velvollisuudeksi mainitussa laissa tai sen
nojalla annetuissa määräyksissä säädetään.
Finanssivalvonta voi uhkasakolla velvoittaa 18, 19 ja 21—24 §:ssä tarkoitetun täyttämään mainituissa pykälissä säädetyn velvollisuutensa, jos laiminlyönti ei ole vähäinen.
Uhkasakkoa ei saa asettaa luonnolliselle
henkilölle tässä laissa säädetyn tietojenantovelvollisuuden tehosteeksi silloin, kun henkilöä on aihetta epäillä rikoksesta ja tiedot liittyvät rikosepäilyn kohteena olevaan asiaan,
eikä 22 §:ssä säädetyn velvollisuuden täyttämiseksi.
Uhkasakon tuomitsemisesta päättää Finanssivalvonta, jollei muualla laissa erikseen
toisin säädetä. Uhkasakon asettamiseen ja
tuomitsemiseen sovelletaan muilta osin uhkasakkolakia (1113/1990).
Tämän pykälän sijasta sovelletaan uhkasakkoon, joka koskee 45 §:ssä tarkoitettua
markkinointia, sopimusehtojen käyttöä tai
muuta menettelyä asiakassuhteessa, mitä 48
ja 49 §:ssä säädetään.
39 §
Rikemaksu
Finanssivalvonta voi määrätä rikemaksun
sille, joka:
1) laiminlyö arvopaperimarkkinalain 4 luvun 18 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden;
2) laiminlyö tai rikkoo arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4, 5 a tai 6—11 §:ssä taikka
sijoitusrahastolain 99 tai 100 §:ssä säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden tai velvollisuuden pitää rekisteriä taikka niitä vastaavan vakioitua
optiota tai termiiniä koskevan velvollisuuden;
3) rikkoo sijoitusrahastolain 11 luvussa
säädettyjä tai sijoitusrahaston säännöissä
määrättyjä varojen sijoittamista koskevia rajoituksia; tai

4) laiminlyö arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 c §:ssä tarkoitetun vuosikoosteen julkistamisen.
Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on
vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Luonnolliselle henkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 50 euroa ja enintään
1 000 euroa. Rikemaksu määrätään maksettavaksi valtiolle.
40 §
Julkinen huomautus
Finanssivalvonta voi antaa valvottavalle ja
muulle finanssimarkkinoilla toimivalle julkisen huomautuksen, jos tämä tahallaan tai
huolimattomuudesta menettelee finanssimarkkinoita koskevien säännösten tai niiden
nojalla annettujen määräysten vastaisesti.
Valvottavalle huomautus voidaan antaa
myös, jos valvottava tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee toimilupansa ehtojen tai
toimintaansa koskevien sääntöjen vastaisesti
eikä asia kokonaisuutena harkiten anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin.
Julkinen huomautus voidaan antaa myös
muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle, jos tämä laiminlyö tai rikkoo muulla
kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä tavalla
arvopaperimarkkinalakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä:
1) markkinoiden väärinkäytöstä;
2) julkisen kaupankäynnin tai sitä toisessa
ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin
kohteena olevan taikka tällaisen kaupankäynnin kohteeksi haetun arvopaperin arvoon vaikuttavien tietojen julkistamisesta;
3) monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan arvopaperin arvoon vaikuttavien tietojen julkistamisesta;
4) arvopaperin tarjoamiseen tai 2 kohdassa
tarkoitetun kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta;
taikka
5) julkisesta ostotarjouksesta tai tarjousvelvollisuudesta.
Julkinen huomautus voidaan antaa 2 momentissa tarkoitetulle henkilölle myös, jos
tämä laiminlyö tai rikkoo arvopapereiden
yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta
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esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2003/71/EY, jäljempänä direktiivi 2003/71/EY, täytäntöönpanosta annettuja Euroopan yhteisöjen komission asetuksia.
Luonnolliselle henkilölle julkinen huomautus voidaan antaa, jos tämä menettelee
häntä henkilökohtaisesti velvoittavien säännösten tai määräysten vastaisesti.
Julkista huomautusta ei voida antaa, jos
valvottava, muu finanssimarkkinoilla toimiva
tai muu 2 momentissa tarkoitettu henkilö on
välittömästi virheen tai laiminlyönnin havaittuaan oma-aloitteisesti ryhtynyt asiassa riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin eikä virhe tai
laiminlyönti ole vakava tai toistuva.
Julkinen huomautus julkistetaan Finanssivalvonnan päättämällä tavalla. Jos virhe tai
laiminlyönti on vähäinen, Finanssivalvonta
voi päättää, että huomautusta ei julkisteta.
Julkisesta huomautuksesta tiedotettaessa
on käytävä ilmi, onko sen antamista koskeva
päätös lainvoimainen. Jos muutoksenhakuviranomainen kumoaa päätöksen, Finanssivalvonnan on tiedotettava muutoksenhakuviranomaisen päätöksestä vastaavalla tavalla kuin
se on tiedottanut julkisen huomautuksen antamisesta.
Määrättäessä julkinen huomautus 45 §:ssä
tarkoitettua markkinointia, sopimusehtojen
käyttöä tai muuta menettelyä asiakassuhteessa koskevassa asiassa noudatetaan, mitä
48 ja 49 §:ssä säädetään.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei vaikuta
Finanssivalvonnan velvollisuuteen tuottaa ja
jakaa tietoa toiminnastaan siten kuin siitä
erikseen säädetään.
41 §
Julkinen varoitus
Finanssivalvonta voi antaa 40 §: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 40 §:ssä säädetään
julkisesta huomautuksesta.
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42 §
Seuraamusmaksu

Finanssivalvonta voi julkisen varoituksen
antamisen lisäksi määrätä valvottavan ja
muun finanssimarkkinoilla toimivan oikeushenkilön maksamaan seuraamusmaksun, jos
tämä tahallaan tai huolimattomuudesta:
1) laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikoslain 51 luvussa tai arvopaperimarkkinalain 8
luvussa säädetyllä tavalla arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 b §:ää, 2 tai 6 luvun säännöksiä tai niiden nojalla annettuja säännöksiä
arvopaperien markkinoinnista, liikkeeseenlaskusta, tarjoamisesta tai tiedonantovelvollisuudesta taikka julkisista ostotarjouksista tai
tarjousvelvollisuudesta;
2) laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä tavalla arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 tai 12 §:n säännöksiä
taikka mainitun luvun 15 §:n nojalla annettuja säännöksiä; tai
3) laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä tavalla direktiivin
2003/71/EY täytäntöönpanosta annettuja Euroopan yhteisöjen komission asetuksia.
Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös
muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle, joka
laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikoslain 51
luvussa säädetyllä tavalla 1 momentissa tarkoitettuja arvopaperimarkkinalakia tai sen
nojalla annettuja säännöksiä:
1) sisäpiirintiedon käytöstä tai kurssin vääristämisestä;
2) julkisen kaupankäynnin tai sitä toisessa
ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin
kohteena olevan taikka tällaisen kaupankäynnin kohteeksi haetun arvopaperin arvoon vaikuttavien tietojen julkistamisesta;
3) monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan arvopaperin arvoon vaikuttavien tietojen julkistamisesta;
4) arvopaperin tarjoamiseen tai 2 kohdassa
tarkoitetun kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta;
taikka
5) julkisesta ostotarjouksesta tai tarjousvelvollisuudesta.
Seuraamusmaksu voidaan määrätä muulle
kuin 1 momentissa tarkoitetulle myös, jos
tämä laiminlyö tai rikkoo direktiivin
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2003/71/EY täytäntöönpanosta annettuja Euroopan yhteisöjen komission asetuksia.
Seuraamusmaksun määräämisen edellytyksenä on lisäksi, että menettely tai laiminlyönti
on jatkuvaa, toistuvaa tai suunnitelmallista
taikka muuten niin moitittavaa, ettei varoitusta yksin ole pidettävä riittävänä, eikä teko
tai laiminlyönti kokonaisuutena arvioiden
anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään arvopaperista, koskee vastaavasti vakioituja optioita ja termiinejä.
43 §
Seuraamusmaksun määräämisen muut
edellytykset
Seuraamusmaksua ei voida määrätä, jos
samaa rikkomusta koskeva asia on vireillä
esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuimessa rikosasiana.
Seuraamusmaksua määrättäessä on otettava huomioon menettelyn laatu, laajuus ja
suunnitelmallisuus sekä menettelyllä tavoiteltu hyöty ja sillä aiheutettu vahinko. Oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu
on vähintään 500 euroa ja enintään 200 000
euroa, kuitenkin enintään 10 prosenttia oikeushenkilön seuraamusmaksun määräämistä
edeltävän tilikauden liikevaihdosta. Luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraamusmaksu
on vähintään 100 euroa ja enintään 10 000
euroa.
Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi
valtiolle.
44 §
Rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpano ja palauttaminen
Rikemaksun ja seuraamusmaksun täytäntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisterikeskus.
Täytäntöönpanosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Oikeusrekisterikeskus palauttaa hakemuksesta jo maksetun seuraamusmaksun, jos samasta teosta, jonka perusteella seuraamusmaksu on määrätty, tuomitaan rangaistus rikoslain 51 luvun 1—5 §:n perusteella.

5 luku
Asiakkaansuojan valvonta
45 §
Asiakkaansuojan valvontaa koskevien
säännösten soveltamisala
Finanssivalvonta valvoo siten kuin tässä
luvussa säädetään, että luottolaitos, vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, vakuutusedustaja,
sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö ja arvopaperipörssi noudattavat niihin sovellettavia
markkinointia ja sopimusehtojen käyttöä sekä
asiakkaan kannalta sopimatonta tai hyvän tavan vastaista muuta menettelyä asiakassuhteessa koskevia säännöksiä. Arvopaperien ja
johdannaissopimusten markkinointia koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta
säädetään arvopaperimarkkinalaissa.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
lisäksi ulkomaiseen sivuliikkeeseen, muuhun
ulkomaiseen valvottavaan, joka tarjoaa Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta, ja
ulkomaiseen vakuutusedustajaan siltä osin
kuin Finanssivalvonta on toimivaltainen viranomainen valvomaan niihin sovellettavien
1 momentissa tarkoitettujen säännösten noudattamista.
46 §
Viranomaisten yhteistyö
Markkinoinnin, sopimusehtojen käytön
sekä muiden 45 §:ssä tarkoitettujen menettelytapojen laillisuutta kuluttajansuojan kannalta valvoo myös kuluttaja-asiamies.
Finanssivalvonnan ja kuluttaja-asiamiehen
on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään.
47 §
Kuluttaja-asiamiehen lausunto
Finanssivalvonnan tulee ennen ryhtymistä
tämän luvun mukaisiin toimenpiteisiin pyytää
asiassa kuluttaja-asiamieheltä lausunto, jos se
havaitsee, että 45 §:ssä tarkoitettu finanssimarkkinoilla toimiva toimii kuluttajansuojalain (38/1978) vastaisesti soveltaessaan mainitussa pykälässä tarkoitettuja säännöksiä.
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48 §
Toimintakielto ja muut seuraamukset
Finanssivalvonta voi, jos se asiakkaan- tai
sijoittajansuojan kannalta on tarpeellista, antaa julkisen huomautuksen niin kuin 40 §:ssä
säädetään tai julkisen varoituksen niin kuin
41 §:ssä säädetään taikka kieltää 45 §:ssä
tarkoitettujen säännösten tai niiden nojalla
annettujen määräysten tai 45 §:ssä tarkoitetun
palveluntarjoajan toimintaa koskevien sääntöjen vastaisen menettelyn jatkamisen taikka
tällaisen tai siihen rinnastettavan menettelyn
uudistamisen.
Finanssivalvonta voi määrätä 1 momentissa tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena,
jolloin kielto on voimassa kunnes asia on
lopullisesti ratkaistu.
Finanssivalvonta voi asettaa määräämänsä
kiellon tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon
tuomitsee maksettavaksi markkinaoikeus.
Finanssivalvonnan 1—3 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla.
49 §
Asian saattaminen markkinaoikeuteen
Edellä 45 §:ssä tarkoitettu palveluntarjoaja
voi saattaa 48 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetun päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa Finanssivalvonnan
päätöksestä tiedon saatuaan. Muutoin päätös
jää pysyväksi.
6 luku
Ulkomaisten valvottavien ja niiden Suomessa olevien sivuliikkeiden valvonta ja
yhteistyö ulkomaan valvontaviranomaisten kanssa
Yleiset periaatteet
50 §
Yleinen yhteistyövelvoite ja toiminta arvopaperimarkkinavalvonnan yhteysviranomaisena
Finanssivalvonnan on toimittava yhteis-
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työssä ulkomaisten ETA-valvontaviranomaisten kanssa.
Finanssivalvonta toimii rahoitusvälineiden
markkinoista sekä neuvoston direktiivien
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY
muuttamisesta ja neuvoston direktiivin
93/22/ETY kumoamisesta annetun Euroopan
parlamentin
ja
neuvoston
direktiivin
2004/39/EY 56 artiklan 1 kohdan 3 alakohdassa tarkoitettuna yhteysviranomaisena.
51 §
Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä erityinen yhteistyö
Finanssivalvonnan on ilmoitettava tietoonsa tullut markkinoiden väärinkäyttö ja
epäilys sellaisesta sen ETA-valtion valvontaviranomaiselle, jonka alueella kyseistä toimintaa harjoitetaan tai jossa rahoitusvälineet,
joihin toiminta vaikuttaa, ovat julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteina tai on haettu tällaisen kaupankäynnin
kohteiksi.
Finanssivalvonnan on ulkomaisen ETAvalvontaviranomaisen pyynnöstä tutkittava
markkinoiden väärinkäyttö. Pyynnön esittäneen viranomaisen henkilöstöön kuuluva saa
osallistua tutkimukseen.
52 §
Tietojenvaihto
Finanssivalvonnan on toimitettava ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille kaikki
hallussaan olevat valvonnan kannalta olennaiset tiedot, jotka voivat helpottaa näiden
viranomaisten harjoittamaa valvontaa. Tiedot
on toimitettava vähintään siinä laajuudessa
kuin kutakin valvottavaa koskevissa direktiiveissä edellytetään. Vakuutusyhtiöiden toimilupaedellytyksiin olennaisesti vaikuttavat tiedot on toimitettava vastaavassa laajuudessa.
Tietojenvaihdosta ryhmävalvonnassa säädetään lisäksi erikseen 65 §:ssä.
53 §
Valvontayhteistyöstä kieltäytyminen
Finanssivalvonta voi kieltäytyä valvon-
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tayhteistyöstä ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen kanssa vain, jos:
1) yhteistyö vaarantaisi Suomen itsemääräämisoikeuden, turvallisuuden tai yleisen
järjestyksen;
2) yhteistyöpyyntö koskee henkilöä, jota
koskeva yhteistyöpyynnössä tarkoitettua
asiaa koskeva oikeudenkäynti on vireillä
Suomessa; tai
3) Suomessa on annettu lainvoimainen
päätös, joka koskee yhteistyöpyynnön kohteena olevaa henkilöä ja tekoa.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava kieltäytymisestä ja sen perusteista pyynnön esittäneelle viranomaiselle.
54 §
Muusta kuin toisesta ETA-valtiosta olevan
ulkomaisen valvottavan valvonta ja yhteistyö
muun kuin ETA-valtion valvontaviranomaisen kanssa
Finanssivalvonnan on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä sellaisen muun kuin
ETA-valtion Finanssivalvontaa vastaavan
valvontaviranomaisen kanssa:
1) jonka valvonnassa oleva yritys on perustanut tai aikoo perustaa sivuliikkeen tai
edustuston Suomeen;
2) johon valvottava on perustanut tai aikoo
perustaa sivuliikkeen;
3) jossa suomalaisen yrityksen liikkeeseen
laskemia arvopapereita on julkista kaupankäyntiä tai monenkeskistä kaupankäyntiä
vastaavan kaupankäynnin kohteena; tai
4) jonka valvonnassa olevan yrityksen liikkeeseen laskemia arvopapereita on Suomessa
julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen
kaupankäynnin kohteena.
Finanssivalvonnan oikeuteen saada tietoja
ulkomaisen luottolaitoksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen ja ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa olevalta edustustolta ja tarkastaa niitä sovelletaan, mitä 18 ja 24 §:ssä
säädetään.
Yhteistyöstä Sveitsin vakuutustarkastuksesta vastaavan viranomaisen kanssa säädetään vakuutusyhtiölaissa ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa.

Yhteistyö isäntävaltion valvontaviranomaisen
kanssa
55 §
Sivuliikkeen perustamista ja muuta palvelujen tarjoamista toiseen ETA-valtioon koskeva
ilmoitusvelvollisuus
Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa isäntävaltion valvontaviranomaiselle valvottavan sivuliikkeen perustamisesta isäntävaltioon ja palvelujen tarjoamisesta isäntävaltioon sivuliikettä perustamatta säädetään
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa, sijoitusrahastolaissa ja vakuutusyhtiölaissa. Lisäeläkkeiden tarjoamisesta toisessa ETA-valtiossa säädetään eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa sekä vakuutusedustuksesta toisessa ETA-valtiossa vakuutusedustuksesta
annetussa laissa. Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa toisen ETA-valtion valvontaviranomaiselle arvopaperipörssin toiminnasta toisessa ETA-valtiossa säädetään
arvopaperimarkkinalaissa.
56 §
Suomalaisen valvottavan toisessa ETA-valtiossa olevan sivuliikkeen tarkastaminen
Finanssivalvonnan oikeuteen tarkastaa
luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja vakuutusyhtiön toisessa ETAvaltiossa olevan sivuliikkeen toimintaa sovelletaan, mitä 24 §:ssä säädetään. Finanssivalvonnan on ennen tarkastuksen tekemistä ilmoitettava siitä isäntävaltion valvontaviranomaiselle.
57 §
Toisen ETA-valtion lainsäädännön noudattamisen valvonta
Toisen ETA-valtion valvontaviranomaisen
ilmoitettua, että valvottava tai muu finanssimarkkinoilla toimiva ei noudata toiminnassaan kyseisen valtion lainsäädäntöä tarjotessaan siellä palveluja, Finanssivalvonnan on
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ryhdyttävä tarpeellisiin 3 ja 4 luvun mukaisiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että
säännösten vastainen toiminta lopetetaan. Finanssivalvonnan on ilmoitettava kyseisen
valtion valvontaviranomaiselle toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt.
58 §
Yhteistyö toimiluvan peruuttamisessa ja toiminnan rajoittamisessa, vakuutuskannan luovutuksessa, konkurssiin tai selvitystilaan
asettamisessa ja omaisuuden asettamisessa
panttaus- ja luovutuskieltoon
Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava isäntävaltion valvontaviranomaiselle toiseen ETA-valtioon sijoittautuneen tai siellä
palveluja tarjoavan luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön ja vakuutusyhtiön konkurssin tai selvitystilan aloittamista koskevasta päätöksestä ja konkurssin
tai selvitystilan vaikutuksista sekä toimiluvan
peruuttamista tai toiminnan rajoittamista koskevasta päätöksestä samoin kuin omaisuuden
asettamisesta panttaus- ja luovutuskieltoon.
Finanssivalvonnan on toimittava riittävässä
yhteistyössä isäntävaltion valvonta- ja muiden viranomaisten ja selvittäjien kanssa.
Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava muusta kuin ETA-valtiosta olevan ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai vakuutusyhtiön konkurssin aloittamista koskevasta päätöksestä ja
konkurssin vaikutuksista sekä tällaisen yrityksen Suomessa olevan sivuliikkeen toimiluvan peruuttamista koskevasta päätöksestä
niiden muiden ETA-valtioiden valvontaviranomaisille, joihin tällainen yritys on perustanut sivuliikkeen tai joissa se tarjoaa palveluja.
Edellä tässä pykälässä tarkoitettu vakuutusyhtiötä koskeva ilmoitus on tehtävä kaikkien ETA-valtioiden vakuutusvalvonnasta
vastaaville viranomaisille.
Yhteistyöstä isäntävaltion viranomaisen
kanssa vakuutuskannan luovutuksessa ja asetettaessa vakuutusyhtiön omaisuutta panttausja luovutuskieltoon säädetään vakuutusyhtiölaissa.
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Ulkomaisten ETA-sivuliikkeiden ja muiden
ulkomaisten valvottavien valvonta ja yhteistyö kotivaltion valvontaviranomaisen kanssa
59 §
Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen ja muun ulkomaisen ETA-valvottavan toimintaa koskevien
ehtojen ilmoittaminen kotivaltion valvontaviranomaiselle
Finanssivalvonnan on ilmoitettava ulkomaiselle ETA-sivuliikkeelle tai jos kyseessä
on ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö, sen valvonnasta vastaavalle viranomaiselle, kahden
kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut
sivuliikkeeltä tai ulkomaiselta ETA-valvontaviranomaiselta ilmoituksen ulkomaisen ETAsivuliikkeen toiminnan aloittamisesta Suomessa tai tällaisen toiminnan merkittävistä
muutoksista, sivuliikkeen toimintaa ja valvonnan toteuttamista koskevat vaatimukset ja
ne yleisen edun vaatimat ehdot, joita ulkomaisen ETA-valvottavan on Suomessa toimiessaan noudatettava. Mitä tässä momentissa
säädetään, ei sovelleta ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen perustamiseen
Suomeen. Lisäeläketoiminnan aloittamisesta
Suomessa säädetään ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa.
Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan
myös toisessa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön palvelujen tarjoamiseen
Suomessa sivuliikettä perustamatta.
60 §
Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tarkastaminen
sekä tietojensaanti ulkomaiselta ETA-sivuliikkeeltä ja muulta ulkomaiselta valvottavalta
Kotivaltion valvontaviranomainen voi toimivaltansa puitteissa tarkastaa itse tai edustajansa välityksellä ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toimintaa ulkomaisen ETA-valvottavan
valvonnan kannalta tarpeellisessa laajuudessa, jos se on ennen tarkastuksen aloittamista ilmoittanut siitä Finanssivalvonnalle.
Finanssivalvonnalla on oikeus osallistua tarkastukseen.
Finanssivalvonta voi kotivaltion valvontaviranomaisen pyynnöstä tarkastaa ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toimintaa. Finanssival-
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vonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeuteen
sovelletaan tällöin, mitä 3 luvussa säädetään
valvottavaa koskevasta Finanssivalvonnan
tietojensaanti- ja tarkastusoikeudesta ja
34 §:ssä oikeudesta käyttää ulkopuolista asiantuntijaa sekä 38 §:ssä oikeudesta asettaa
uhkasakko tietojensaanti- ja tarkastusoikeuden tehostamiseksi.
Finanssivalvonnalla on lisäksi oikeus
saada muualla laissa säädettyjen tehtäviensä
hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ulkomaiselta
ETA-sivuliikkeeltä ja suorittaa siinä tarkastuksia niin kuin 3 luvussa säädetään, käyttää
tarkastuksessa ulkopuolista asiantuntijaa niin
kuin 34 §:ssä säädetään sekä asettaa 38 §:ssä
tarkoitettu uhkasakko tietojensaanti- ja tarkastusoikeuden tehostamiseksi. Mitä edellä
tässä momentissa säädetään ETA-sivuliikkeestä, koskee vastaavasti ulkomaisen ETAlisäeläkelaitoksen Suomessa olevaa kiinteää
toimipaikkaa.
Finanssivalvonnalla on oikeus saada tässä
laissa ja muualla laissa säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ulkomaiselta ETA-lisäeläkelaitokselta sekä sellaiselta ulkomaiselta valvottavalta, joka tarjoaa
Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta.
Finanssivalvonta voi antaa ulkomaiselle
ETA-sivuliikkeelle ja 3 momentissa tarkoitetulle ulkomaiselle ETA-lisäeläkelaitokselle
määräyksiä 3 §:n 3 momentin 3 ja 5 kohdassa
tarkoitettujen tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisten tietojen säännöllisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta
voi lisäksi antaa määräyksiä muiden 18 §:n 2
momentissa tarkoitettujen tietojen säännöllisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle, jos
se on tarpeen Finanssivalvonnalle 67 §:ssä
tarkoitetun sopimuksen nojalla kuuluvien
tehtävien hoitamiseksi.
61 §
Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja muuhun
ulkomaiseen ETA-valvottavaan ja toisen
ETA-valtion valvonnassa olevaan säänneltyyn markkinaan kohdistuvasta toimenpiteestä ilmoittaminen sekä ulkomaisen ETAsivuliikkeen ja muun ulkomaisen ETA-valvottavan toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen
Jos ulkomainen ETA-sivuliike laiminlyö

noudattaa 59 §:ssä tarkoitettuja yleisen edun
vaatimia ehtoja taikka mitä sivuliikkeen velvollisuudeksi on finanssimarkkinoita koskevassa Suomen laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä tai määräyksissä tai sen
toimintaa koskevissa säännöissä säädetty tai
määrätty, Finanssivalvonta voi kehottaa sivuliikettä korjaamaan asian määräajassa.
Jos 1 momentissa tarkoitettua kehotusta ei
noudateta, Finanssivalvonnan on ilmoitettava
asiasta valvottavan kotivaltion valvontaviranomaiselle.
Jos kotivaltion valvontaviranomaisen toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi ja sivuliike jatkaa 1 momentissa tarkoitettujen
säännösten tai määräysten vastaista menettelyä, Finanssivalvonta voi ilmoitettuaan asiasta valvottavan kotivaltion valvontaviranomaiselle antaa sivuliikkeelle 40 §:ssä tarkoitetun
julkisen huomautuksen tai 41 §:ssä tarkoitetun julkisen varoituksen taikka 38 tai 48 §:ssä
säädetyn uhkasakon uhalla kieltää sivuliikettä
jatkamasta säännösten ja määräysten vastaista menettelyä taikka kieltää sivuliikkeen
toiminnan jatkamisen kokonaan tai osittain.
Finanssivalvonta voi lisäksi uhkasakon uhalla
kieltää vakuutustoimintaa harjoittavaa sivuliikettä luovuttamasta tai panttaamasta valvottavan Suomessa olevaa omaisuutta ja kieltää
sivuliikettä suorittamasta vakuutuksen takaisinostoarvoa vakuutuksenottajille, kunnes
asia on korjattu.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, Finanssivalvonta voi ryhtyä 3 momentissa mainittuihin toimenpiteisiin välittömästi, jos:
1) sivuliike laiminlyö noudattaa sitä koskevia finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä
tai niiden nojalla annettuja määräyksiä tai
sivuliikkeen toimintaa koskevia sääntöjä ja
toimenpiteisiin ryhtyminen on välttämätöntä
yleisen edun turvaamiseksi; tai
2) sivuliike laiminlyö noudattaa sellaisia
sitä koskevia säännöksiä tai niiden nojalla
annettuja määräyksiä tai sivuliikkeen toimintaa koskevia sääntöjä, joiden valvonnasta Finanssivalvonta vastaa muun lain perusteella.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa Euroopan yhteisöjen komissiolle
toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt 1 mo-
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mentissa tarkoitettujen säännösten, määräysten, sääntöjen tai ehtojen vastaisen toiminnan
lopettamiseksi.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan soveltuvin osin myös ulkomaiseen
ETA-lisäeläkelaitokseen ja ulkomaiseen valvottavaan, joka tarjoaa Suomeen palveluja
perustamatta sivuliikettä.
Mitä tässä pykälässä sanotaan ulkomaisesta valvottavasta, sovelletaan myös toisen
ETA-valtion valvonnassa olevaan Suomessa
toimivaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua arvopaperipörssiä vastaavaan julkisen
kaupankäynnin järjestäjään.
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64 §

Tietojensaanti- ja tarkastusoikeus ryhmittymään kuuluvassa ulkomaisessa yrityksessä
Jos Finanssivalvonta aikoo tarkastaa toisessa ETA-valtiossa sijaitsevaa yritystä, joka
kuuluu sellaiseen ryhmittymään, jonka ryhmävalvonnasta Finanssivalvonta vastaa, sen
on pyydettävä kyseisen valtion valvontaviranomaista tekemään tarkastus. Finanssivalvonnalla on oikeus itse tehdä tarkastus tai
osallistua tarkastukseen, jos pyynnön vastaanottanut viranomainen sen sallii.
65 §

Yhteistyö ryhmävalvonnassa
62 §
Valvottavan toimilupaa ja omistajia koskeva
ilmoitusvelvollisuus
Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa valvottavan emoyrityksen ja sen tytäryritysten valvonnasta vastaaville ulkomaisille
ETA-valvontaviranomaisille valvottavan toimilupahakemuksesta ja toimiluvan myöntämisestä sekä yhteistyöstä ulkomaisen ETAvalvontaviranomaisen kanssa valvottavan
omistajien valvonnassa säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa, sijoitusrahastolaissa ja vakuutusyhtiölaissa.

63 §
Tietojensaanti- ja tarkastusoikeus ulkomaiseen ETA-ryhmittymään kuuluvassa suomalaisessa yrityksessä
Finanssivalvonta voi ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen pyynnöstä suorittaa tarkastuksen sellaisessa Suomessa olevassa yrityksessä, joka kuuluu ulkomaiseen ETA-ryhmittymään. Finanssivalvonnan tietojensaantija tarkastusoikeuteen sovelletaan, mitä 18 ja
24 §:ssä säädetään. Finanssivalvonta voi antaa pyynnön esittäneelle valvontaviranomaiselle luvan osallistua tarkastukseen.
4 /148

Ryhmittymän valvontaa koskeva tietojenvaihto
Finanssivalvonnan on ilmoitettava ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle, joka
vastaa ulkomaisen ETA-ryhmittymän valvonnasta, tämän pyynnöstä kaikki ryhmävalvonnan kannalta tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot.
Finanssivalvonnan on lisäksi, jollei ryhmittymään kuuluvien yritysten valvonnasta
vastaavien viranomaisten kesken ole muuta
sovittu, ilmoitettava oma-aloitteisesti hallussaan olevat ryhmävalvonnan kannalta olennaiset tiedot 1 momentissa tarkoitetulle ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle tai, jos
Finanssivalvonta vastaa ryhmävalvonnasta,
ryhmittymään kuuluvien yritysten valvonnasta vastaaville ulkomaisille ETA-valvontaviranomaisille.
Finanssivalvonnan on sen lisäksi, mitä sen
tiedonantovelvollisuudesta muualla laissa
säädetään, viivytyksettä annettava 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille valvontaviranomaisille
sekä niiden kotivaltion finanssimarkkinoiden
toimivuudesta vastaaville muille viranomaisille hallussaan olevat tiedot asioista, jotka
saattavat vaarantaa näissä valtioissa finanssimarkkinoiden vakaan toiminnan tai aiheuttaa
merkittäviä häiriöitä niiden finanssimarkkinoiden toiminnassa.
Jos Finanssivalvonta tarvitsee tehtävänsä
suorittamiseksi tietoja Finanssivalvonnan valvottavaa vastaavasta ulkomaisesta yrityksestä, joka kuuluu sellaiseen ryhmittymään,
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jonka valvonnasta Finanssivalvonta vastaa,
Finanssivalvonnan on pyydettävä tällaisia tietoja ensisijaisesti tällaisen yrityksen valvonnasta vastaavalta viranomaiselta. Jos Finanssivalvonta tarvitsee tällaisia tietoja yrityksestä, joka kuuluu sellaiseen ryhmittymään,
jonka valvonnasta vastaa muu valvontaviranomainen, Finanssivalvonnan on pyydettävä
tietoja ensisijaisesti tällaisen ryhmittymän
ryhmävalvonnasta vastaavalta viranomaiselta.
Valvontasopimukset
66 §
Valvontapöytäkirjat
Finanssivalvonnan on osaltaan myötävaikutettava siihen, että edellä tässä luvussa tarkoitettua valvontayhteistyötä koskevat periaatteet ja menettelyt vahvistetaan tarvittaessa
kirjallisessa valvontapöytäkirjassa, jonka
kaikki valvontaan tai ryhmävalvontaan osallistuvat valvontaviranomaiset allekirjoittavat.
67 §
Tarkastustehtävien siirtäminen
Finanssivalvonta voi tehdä kotivaltion valvontaviranomaisen kanssa sopimuksen siitä,
että Finanssivalvonta suorittaa ulkomaisen
ETA-valvottavan tarkastukseen liittyviä sellaisia tehtäviä, jotka kuuluvat kotivaltion valvontaviranomaisen vastuulle. Finanssivalvonta voi myös tehdä isäntävaltion valvontaviranomaisen kanssa sopimuksen siitä, että
tämä suorittaa Finanssivalvonnan vastuulla
olevan valvottavan tarkastukseen liittyviä
tehtäviä.
Finanssivalvonta voi tehdä ulkomaisen
ryhmittymän ryhmävalvonnasta vastaavan ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen kanssa
sopimuksen siitä, että Finanssivalvonta suorittaa toisen ETA-valvontaviranomaisen vastuulla olevia ryhmävalvontaan kuuluvia tehtäviä taikka että ulkomainen ETA-valvontaviranomainen suorittaa Finanssivalvonnan
vastuulla olevaan ryhmävalvontaan kuuluvia
tarkastustehtäviä.
Tämän pykälän mukaisesta tehtävien vastaanottamisesta voidaan periä korvaus. Kor-

vaus on perittävä sellaisten tehtävien vastaanottamisesta, jotka eivät perustu Euroopan
unionin lainsäädännöstä johtuviin yhteistyövelvoitteisiin, jollei Finanssivalvonnan johtokunta erityisestä syystä toisin päätä. Tämän
pykälän mukaisesta tehtävien luovuttamisesta
ulkomaiselle
ETA-valvontaviranomaiselle
voidaan maksaa korvaus, jos luovutetut tehtävät eivät kuulu ulkomaisen ETA-valvontaviranomaisen edellä tarkoitettujen yhteistyövelvoitteiden piiriin.
Finanssivalvontaan sovelletaan sen suorittaessa tässä pykälässä tarkoitettuun valvontasopimukseen tai kotivaltion valvontaviranomaisen muuten todistettavasti antamaan
suostumukseen perustuvia tarkastustehtäviä,
mitä 18, 19 ja 23—25 §:ssä säädetään Finanssivalvonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeudesta, 34 §:ssä oikeudesta käyttää ulkopuolista asiantuntijaa ja 38 §:ssä uhkasakon
asettamisesta tietojensaanti- ja tarkastusoikeuden tehostamiseksi.
Finanssivalvonta voi siirtää valvottavia
koskevaa päätösvaltaa ulkomaiselle ETA-valvontaviranomaiselle niin kuin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa
laissa erikseen säädetään.
7 luku
Finanssivalvonnasta aiheutuvien kustannusten kattaminen
68 §
Toimenpidemaksu ja valvontamaksu
Finanssivalvonnan toiminnasta aiheutuvien
kustannusten kattamiseksi peritään toimenpidemaksuja ja valvontamaksuja. Finanssivalvonnan oikeudesta periä korvausta 67 §:ssä
säädettyjen valvontatehtävien hoitamisesta
säädetään mainitun pykälän 3 momentissa.
Finanssivalvonnan antamasta luvasta ja
muusta suoritteesta perittäviin toimenpidemaksuihin sovelletaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset suoritteiden maksullisuudesta ja maksun suuruudesta.
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Finanssivalvonta voi periä valtion maksuperustelain mukaisen toimenpidemaksun 60
ja 63 §:ssä tarkoitetulta ulkomaiselta ETAvalvontaviranomaiselta, jos Finanssivalvonta
tekee sen pyynnöstä valvonta- tai tarkastustoimenpiteen, joka kohdistuu mainituissa pykälissä tarkoitettuun sivuliikkeeseen tai yritykseen. Finanssivalvonta voi periä edellä
tarkoitetun toimenpidemaksun myös suoraan
sivuliikkeeltä, jos maksua ei ole mahdollista
periä ulkomaiselta valvontaviranomaiselta.
Finanssivalvonnan valvontamaksusta säädetään erikseen.
69 §
Vahingonkorvausvastuu
Suomen Pankki vastaa Finanssivalvonnan
virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuvan vahingon korvaamisesta siten kuin vahingonkorvauslaissa säädetään.
Suomen Pankin tulee saada 1 momentin
nojalla suorittamastaan korvauksesta viipymättä hyvitys valtiolta siltä osin kuin korvaus
ylittää määrän, jonka Suomen Pankki voi
Suomen Pankista annetun lain 21 §:n 2 momentin nojalla siirtää käytettäväksi valtion
tarpeisiin.
70 §
Rahoitusalijäämän kattamista koskeva suunnitelma
Jos valvontamaksuina ja toimenpidemaksuina perittävä määrä yhdessä Finanssivalvonnan muiden tuottojen kanssa jää jonakin
vuonna pienemmäksi kuin 95 prosenttia
(alite) Finanssivalvonnan kustannuksista, Finanssivalvonnan on samalla, kun se laatii
seuraavan vuoden talousarvionsa, laadittava
suunnitelma alitteen johdosta tarvittavista toimenpiteistä.
8 luku
Erinäiset säännökset
71 §
Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
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julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tietoja:
1) sosiaali- ja terveysministeriölle, valtiovarainministeriölle, Valtion vakuusrahastolle
ja muulle finanssimarkkinoita valvovalle tai
niiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle niiden tehtävien hoitamista varten;
2) Suomen tai muun ETA-valtion syyttäjäja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;
3) toisen ETA-valtion finanssimarkkinoita
valvovalle viranomaiselle sekä muulle toisen
ETA-valtion finanssimarkkinoiden toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle;
4) kirjanpitolautakunnalle kirjanpitolain 8
luvun 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun lausuntomenettelyn yhteydessä siinä laajuudessa
kuin on tarpeen tämän lain 37 §:ssä säädetyn
valvontatehtävän täyttämiseksi;
5) arvopaperimarkkinalain 6 luvun 17 §:ssä
tarkoitetulle Keskuskauppakamarin yrityskauppalautakunnalle;
6) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, jonka tehtävänä on osallistua toimilupavalvottavan tai sitä vastaavan ulkomaisen valvottavan selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun vastaavaan menettelyyn;
7) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa toimilupavalvottavan tai sitä vastaavan ulkomaalaisen valvottavan selvitystila- tai konkurssimenettelyyn
taikka muuhun vastaavaan menettelyyn osallisina olevien toimielinten valvonnasta;
8) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa valvottavan tai
muun finanssimarkkinoilla toimivan lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien henkilöiden valvonnasta;
9) ETA-valtion riippumattomille vakuutusmatemaatikoille, jotka suorittavat vakuutusyhtiöiden laillisuusvalvontaa, ja näiden vakuutusmatemaatikoiden valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle;
10) ETA-valtion viranomaiselle tai toimielimelle, joka on lain mukaan vastuussa yhtiöoikeuden noudattamisen seurannasta ja
rikkomusten tutkimisesta;
11) Suomen tai muun ETA-valtion keskuspankille ja muulle toimielimelle, jolla on ra-
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hapoliittisena viranomaisena samanlainen
tehtävä, sekä muulle maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle;
12) muun valtion kuin ETA-valtion tässä
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tai
toimielimelle.
Finanssivalvonnalla on oikeus luovuttaa
vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen kunkin 1 momentissa mainitun viranomaisen tehtävien suorittamiseksi, ja jos tietoja luovutetaan ulkomaan viranomaiselle, edellyttäen
että niitä koskee kyseisten tietojen osalta vastaava salassapitovelvollisuus kuin Finanssivalvontaa.
Finanssivalvonnalla on oikeus salassapitosäännösten estämättä luovuttaa valvottavaa,
ulkomaista valvottavaa ja muuta finanssimarkkinoilla toimivaa koskevia tietoja kyseisen valvottavan, ulkomaisen valvottavan tai
muun finanssimarkkinoilla toimivan tilintarkastajalle.
Finanssivalvonnalla on oikeus ilmoittaa
valvottaville ja ulkomaisille ETA-sivuliikkeille, jos samalla velallisella havaitaan olevan niiltä huomattavia sitoumuksia tai velvoitteita taikka jos on syytä epäillä jonkin
niiden asiakkaan toiminnan aiheuttavan niille
vahinkoa. Lisäksi Finanssivalvonnalla on oikeus antaa valvottavia ja ulkomaisia valvottavia koskevia tietoja arvopaperimarkkinalaissa
tarkoitetulle julkisen kaupankäynnin järjestäjälle ja selvitysyhteisölle, kaupankäynnistä
vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa
laissa tarkoitetulle optioyhteisölle ja arvoosuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitetulle arvopaperikeskukselle sekä muuta finanssimarkkinoilla toimivaa ja muita henkilöitä koskevia tietoja julkisen kaupankäynnin
järjestäjälle, jos tietojen antaminen on välttämätöntä niille säädetyn valvontatehtävän tai
niiden harjoittaman selvitystoiminnan luotettavuuden turvaamiseksi.
Finanssivalvonta ei saa luovuttaa toisen
valtion valvonta- tai muulta viranomaiselta
taikka toisessa valtiossa suoritetussa tarkastuksessa saatuja salassa pidettäviä tietoja
edelleen, ellei tiedon antanut viranomainen
taikka sen ulkomaan, jossa tarkastus on suoritettu, muu asianomainen valvontaviranomainen ole antanut siihen nimenomaista
suostumusta. Näitä tietoja voidaan käyttää
ainoastaan tämän lain mukaisten tehtävien

hoitamiseen tai niihin tarkoituksiin, joita varten suostumus on annettu.
Finanssivalvonnan on viipymättä annettava valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja Suomen Pankille hallussaan olevat tiedot asioista, jotka Finanssivalvonnan arvion mukaan saattavat vaikuttaa
merkittävästi finanssimarkkinoiden vakauteen tai muuten merkittävästi finanssimarkkinoiden kehitykseen tai aiheuttaa merkittäviä
häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnassa.
Mitä tässä pykälässä säädetään toisen valtion viranomaisesta, sovelletaan vastaavasti
yhteisöön tai laitokseen, joka kotimaassaan
lain mukaan hoitaa vastaavia tehtäviä kuin
mitä Finanssivalvonnalle on tässä tai muussa
laissa säädetty.
72 §
Vakuutus- ja eläkelaitoksia ja vakuutusedustajia koskevien tilastotietojen julkisuus
Sen estämättä, mitä asiakirjojen salassa pitämisestä säädetään, Finanssivalvonta voi julkaista vakuutus- ja eläkelaitosten sekä vakuutusedustajien toiminnasta, asemasta ja kehityksestä tilastoja ja niihin verrattavia tietoja,
jotka on laadittu yhtäläisen perusteen mukaan
kaikista vakuutus- tai eläkelaitoksista taikka
vakuutusedustajista.
73 §
Muutoksenhaku
Finanssivalvonnan päätökseen haetaan
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Finanssivalvonnan
päätöksistä, jotka voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, säädetään erikseen.
Finanssivalvonnalla on oikeus hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on muuttanut tai
kumonnut Finanssivalvonnan tekemän päätöksen.
Finanssivalvonnan päätös voidaan panna
täytäntöön lainvoimaa vailla olevana. Jos
päätöksestä valitetaan, päätöstä noudatetaan
toistaiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin päätä tai asiasta muualla laissa
toisin säädetä.
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Muutoksenhausta päätökseen, joka koskee
Finanssivalvonnan johtokunnan jäsentä tai
virkamiehen virkasuhdetta, säädetään erikseen.
74 §
Maksujen täytäntöönpano
Tämän lain perusteella maksettavaksi tuomittu uhkasakko ja tämän lain nojalla määrätty rikemaksu, seuraamusmaksu ja toimenpidemaksu korkoineen saadaan periä ilman
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Rikemaksu
ja seuraamusmaksu saadaan kuitenkin panna
täytäntöön vain lainvoimaisen päätöksen perusteella.
9 luku
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
75 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009 ja sillä kumotaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annettu
laki (587/2003) sekä Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annettu
laki (78/1999) niihin myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
76 §
Siirtymäsäännökset
Finanssivalvonta jatkaa Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston toimintaa.
Vakuutusvalvontaviraston varat, velat ja sitoumukset siirtyvät vastikkeetta Suomen Pankille tämän lain voimaan tullessa. Suomen
Pankki vastaa siirtyvistä veloista enintään
määrällä, joka vastaa sille siirtyviä varoja.
Muilta osin veloista vastaa Suomen valtio.
Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston palveluksessa tämän lain voimaan
tullessa olevat virkamiehet siirtyvät Finanssivalvonnan palvelukseen. Vakuutusvalvontaviraston virat lakkaavat tämän lain voimaan
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tullessa. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan
Suomen Pankin palvelussuhteen ehtoja ja
pankin virkasuhteeseen liittyviä oikeuksia ja
velvollisuuksia siirtymähetkellä. Niihin virkamiehiin, jotka siirtyvät tämän lain nojalla
Suomen Pankin palvelukseen, sovelletaan
edelleen valtion eläkelain voimaanpanosta
annetun lain (1296/2006) 3 §:n 2 ja 3 momenttia siltä ajalta, jolloin he olivat valtion
eläkelain (1295/2006) piiriin kuuluvassa palveluksessa. Edellytyksenä tälle on, että palvelus Suomen Pankissa jatkuu yhdenjaksoisesti
eläketapahtumaan. Jos virkamies siirtyy
vuonna 2009 tai 2010 Suomen Pankista kunnallisen eläkelain (549/2003) tai takaisin valtion eläkelain piiriin kuuluvaan palvelukseen,
sovelletaan tätä momenttia edelleen, jos kyseinen palvelus jatkuu yhdenjaksoisesti eläketapahtumaan.
Kumottavien lakien nojalla nimitettyjen
Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston johtokuntien toimikausi päättyy tämän
lain voimaan tullessa. Finanssivalvonnan johtokunta käsittelee lain voimaantulon jälkeen
ne Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston johtokuntien käsiteltävät asiat,
jotka koskevat lain voimaantuloa lähinnä
edeltävää tilikautta, siltä osin kuin niiden käsittely Rahoitustarkastuksen tai Vakuutusvalvontaviraston johtokunnassa ei ole päättynyt
ennen lain voimaantuloa.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
tarpeellisiin toimenpiteisiin tämän lain 9 §:ssä
tarkoitetun johtokunnan jäsenten ja varajäsenten sekä 11 §:ssä tarkoitetun johtajan nimittämiseksi, johtajan sijaisen määräämiseksi, Finanssivalvonnan muiden virkojen
täyttämiseksi, 16 §:ssä tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi ja 17 §:ssä tarkoitetun työjärjestyksen vahvistamiseksi sekä
tehdä johtokunnassa ja pankkivaltuustossa
näitä koskevat päätökset.
Muussa viranomaisessa tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan asiaan sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
Muussa laissa tai lain nojalla annetussa
säädöksessä oleva viittaus tällä lailla kumottaviin Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin ja Vakuutusvalvontavirastosta annettuun
lakiin tarkoittaa viittausta tähän lakiin. Muualla laissa tai lain nojalla annetussa säädök-
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sessä oleva viittaus Rahoitustarkastukseen ja
Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan. Päätökset ja määräykset, jotka Rahoitustarkastus tai Vakuu-

tusvalvontavirasto on antanut ennen lain voimaantuloa, ovat tämän lain voimaantulon jälkeen voimassa niin kuin Finanssivalvonta
olisi ne antanut.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
Laki
Finanssivalvonnan valvontamaksusta
valvontamaksusta
Finanssivalvonnan
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

—————
N:o 879
Eduskunnan
Eduskunnanpäätöksen
päätöksenmukaisesti
mukaisestisäädetään:
säädetään:
N:o
L a879
k i9) tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) tar1§
koitettu
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto;
Finanssivalvonnan
valvontamaksusta
Lak
i
10) liikennevakuutuslaissa (279/1959) tarMaksuvelvollinen
koitettu
Liikennevakuutuskeskus
ja liikenneAnnettu
Helsingissä 19 päivänä
joulukuuta
2008
Finanssivalvonnan
valvontamaksusta
Finanssivalvonnan valvontamaksun on vahinkolautakunnasta
annetussa
laissa
joulukuuta
2008
velvollinen suorittamaan: Annettu Helsingissä 19 päivänä
(441/2002)
tarkoitettu
liikennevahinkolautapäätöksen
mukaisesti
säädetään: kunta;
1)Eduskunnan
Finanssivalvonnasta
annetun
lain (878/2008)
4 §:n 1 momentissa tarkoitettu valvottava, 5
11) potilasvahinkolaissa (585/1986) tarkoiEduskunnan
päätöksen
mukaisestivalvottasäädetään: tettu Potilasvakuutuskeskus ja potilasvahinmomentissa
tarkoitettu
ulkomaisen
van sivuliike sekä 6 momentissa tarkoitettu kolautakunta;
eläkerahasto ja eläkelaitos;
12) Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa
2) luottolaitostoiminnasta annetun lain (397/2006) tarkoitettu Eläketurvakeskus;
(121/2007) 5 §:ssä tarkoitettua rajoitettua
13) ympäristövahinkovakuutuksesta anneluottolaitostoimintaa harjoittava osakeyhtiö tussa laissa (81/1998) tarkoitettu Ympäristöja osuuskunta;
vakuutuskeskus;
3) arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1
14) Koulutusrahastosta annetussa laissa
luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupan- (1306/2002) tarkoitettu Koulutusrahasto;
käynnin kohteeksi hakemuksesta otetun
15) vakuutusedustuksesta annetussa laissa
arvopaperin liikkeeseenlaskija;
(570/2005) tarkoitettu vakuutusmeklari;
4) suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseen
16) vakuutusedustuksesta annetussa laissa
laskema arvopaperi on otettu hakemuksesta tarkoitettu sellainen vakuutusedustaja, joka
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tar- on rekisteröity muussa Euroopan talousalukoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan eeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa
kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talous- ja jolla on Suomessa sivuliike;
alueella yksinomaan muissa valtioissa kuin
17) eläkesäätiölaissa (1774/1995) ja vakuuSuomessa;
tuskassalaissa
(1164/1992)
tarkoitettu
5) arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 2 sellainen ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos,
momentin 2 kohdassa tarkoitettu selvitysosa- jolla on Suomessa sivuliike;
puoli;
18) ulkomaisen luottolaitoksen, ulkomaisen
6) arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain sijoituspalveluyrityksen ja ulkomaisen rahasHE 66/2008 2 b §:ssä tarkoitettu tilinhoita(826/1991)
toyhtiön edustusto.
TaVM 20/2008
jayhteisö;
Valvontamaksun maksuunpanosta vastaa
EV 109/2008
7) arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a Finanssivalvonta. Valvontamaksu suoritetaan
§:ssä tarkoitetun monenkeskisen kaupan- Suomen Pankille.
käynnin kohteena meklarilistalla olevan
Finanssivalvonnan
toimenpidemaksuista
arvopaperin liikkeeseenlaskija;
säädetään Finanssivalvonnasta annetussa
8) kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tar- laissa.
koitettu kiinteistörahasto;
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 66/2008
109/2008
HE
TaVM 20/2008
EV 109/2008
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2§
Valvontamaksu
Valvontamaksu määrätään kalenterivuosittain perusmaksuna, suhteellisena maksuna tai
yhdistettynä perusmaksuna ja suhteellisena
maksuna siten kuin tässä laissa säädetään.
Perusmaksu on euromääräinen kiinteä
maksu.
Suhteellinen maksu lasketaan maksuvelvollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen
mukaisen taseen loppusumman, hallinnoitujen sijoitusrahastojen varojen yhteismäärän,
liikevaihdon tai jäsenmaksutulon perusteella
siten kuin tässä laissa säädetään. Sijoituspalveluyrityksen
liikevaihdoksi
katsotaan
tuloslaskelman mukaisten tuottojen yhteismäärä siten, että arvopaperikaupan ja
valuuttatoiminnan osalta mukaan luetaan nettotuotot. Jos nettotuotto on negatiivinen, se
merkitään nollaksi. Mitä tässä laissa säädetään rahastoyhtiöistä ja niiden hallinnoimien
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärästä,
sovelletaan vastaavasti kiinteistörahastoihin
ja niiden varojen määrään.
Jos maksuvelvollisuus syntyy useammalla
kuin yhdellä tässä laissa säädetyistä perusteista, maksu peritään, jollei jäljempänä
toisin säädetä, vain kerran ja sen perusteen
mukaan, joka johtaa korkeimpaan maksuun.
3§
Yritysjärjestelyn vaikutus suhteellisen maksun määräytymiseen
Jos maksuvelvolliseen on viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen sulautunut toinen
yritys, sulautuneen yrityksen taseen loppusumma, liikevaihdon määrä tai jäsenmaksutulo otetaan huomioon määrättäessä maksuvelvollisen suhteellista maksua niiltä
kalenterikuukausilta, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät sulautumisen rekisteröinnin ja
kalenterivuoden päättymisen väliseen aikaan.
Jos maksuvelvollinen on viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen vastaanottanut toisen
yrityksen tai sivuliikkeen vakuutuskannan,
eläkevastuun tai muun liiketoiminnan, liiketoiminnan luovuttaneen yrityksen tai
sivuliikkeen taseen loppusumma tai liike-

vaihdon
määrä
otetaan
huomioon
määrättäessä vastaanottaneen maksuvelvollisen suhteellista maksua niiltä kalenterikuukausilta, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät liiketoiminnan vastaanottamisen ja
kalenterivuoden päättymisen väliseen aikaan.
Jos maksuvelvollinen on vastaanottanut vain
osan toisen yrityksen tai sivuliikkeen liiketoiminnasta, liiketoiminnan osan luovuttaneen yrityksen tai sivuliikkeen taseen loppusumma tai liikevaihdon määrä otetaan
maksuvelvollisen suhteellista maksua määrättäessä huomioon vain siinä suhteessa kuin
luovutettu liiketoiminnan osa on liiketoiminnan luovuttaneen yrityksen tai sivuliikkeen
koko liiketoiminnasta. Vastaavasti luovutettua liiketoimintaa tai sen osaa ei oteta huomioon määrättäessä liiketoiminnan tai sen
osan luovuttaneen yrityksen tai sivuliikkeen
suhteellista maksua tässä momentissa tarkoitetulta ajalta.
Jos viimeksi päättyneen kalenterivuoden
jälkeen sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitetun rahastoyhtiön hallinnoimaan sijoitusrahastoon on sulautunut toisen rahastoyhtiön
hallinnoima sijoitusrahasto siten kuin sijoitusrahastolain 16 luvussa säädetään, sulautuneen sijoitusrahaston varojen määrä otetaan
huomioon määrättäessä ensiksi mainitun rahastoyhtiön suhteellista maksua niiltä
kalenterikuukausilta, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät aikaan, joka alkaa sijoitusrahastolain 110 §:n 2 momentin mukaisesta
sulautumisen täytäntöönpanoa koskevasta
ilmoituksesta ja päättyy kalenterivuoden
päättyessä. Vastaavasti sulautuneen sijoitusrahaston varojen määrää ei oteta huomioon
määrättäessä tässä momentissa tarkoitetulta
ajalta sen rahastoyhtiön suhteellista maksua,
jonka hallinnoima sijoitusrahasto on sulautunut.
Jos rahastoyhtiölle on viimeksi päättyneen
kalenterivuoden jälkeen luovutettu toisen rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston
hallinto (luovutettu sijoitusrahasto) sijoitusrahastolain 15 luvussa säädetyllä tavalla,
luovutetun sijoitusrahaston varojen määrä
otetaan huomioon määrättäessä ensiksi mainitun rahastoyhtiön suhteellista maksua niiltä
kalenterikuukausilta, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät hallinnon luovuttamisen
täytäntöönpanoajankohdan ja kalenterivuo-
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den päättymisen väliseen aikaan. Vastaavasti
luovutetun sijoitusrahaston varojen määrää ei
oteta huomioon määrättäessä tässä momentissa tarkoitetulta ajalta sen rahastoyhtiön
suhteellista maksua, jonka sijoitusrahasto on
luovutettu.
Jos yritys on viimeksi päättyneen tilikauden jälkeen jakautunut kahdeksi tai
useammaksi yritykseksi siten, että vähintään
yksi vastaanottavista yrityksistä on maksuvelvollinen, se suhteellinen osuus jakautuneen yrityksen taseen loppusummasta tai
liikevaihdon määrästä, joka vastaa jakautuneelta yritykseltä saadun nettovarallisuuden
suhdetta jakautuneen yrityksen nettovarallisuuteen ennen jakautumista, otetaan huomioon määrättäessä kunkin vastaanottavan
maksuvelvollisen yrityksen suhteellista maksua niiltä kuukausilta, jotka kokonaan tai
osittain sisältyvät jakautumisen rekisteröinnin ja kalenterivuoden päättymisen väliseen
aikaan. Jos jakautunut yritys on maksuvelvollinen eikä se purkaudu jakautumisen

yhteydessä, sitä suhteellista osuutta jakautuneen yrityksen taseen loppusummasta tai
liikevaihdon määrästä, joka vastaa jakautumisessa luovutetun nettovarallisuuden suhdetta yrityksen nettovarallisuuteen ennen jakautumista, ei oteta huomioon määrättäessä
jakautuneen yrityksen suhteellista maksua
niiltä kalenterikuukausilta, jotka kokonaan
tai osittain sisältyvät jakautumisen rekisteröinnin ja kalenterivuoden päättymisen
väliseen aikaan.
Mitä tässä pykälässä säädetään yrityksestä,
koskee myös muuta oikeushenkilöä.

4§
Suhteellinen valvontamaksu
Suhteellisen valvontamaksun maksuperuste
ja maksun määrä prosentteina maksuperusteesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset
määräytyvät seuraavasti:

Maksuvelvollinen

Maksuperuste

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu talletuspankki
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitettu luottoyhteisö ja maksuliikeyhteisö
vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu
vahinkovakuutusyhtiö
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkivakuutusyhtiö
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys
eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö

taseen loppusumma

0,00284

taseen loppusumma

0,00284

taseen loppusumma x 4

0,00284

taseen loppusumma

0,00284

taseen loppusumma

0,00284

taseen loppusumma x 4

0,00284

taseen loppusumma

0,00284

vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa taseen loppusumma
vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairaus- taseen loppusumma x 4
kassa
vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu va- taseen loppusumma
kuutuskassa
kuin
eläkekassa
tai
sairauskassa

Maksun määrä
prosentteina
maksuperusteesta

0,00284
0,00284

0,00284
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maatalousyrittäjän
eläkelaissa
(1280/2006) tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos
merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoitettu Merimieseläkekassa
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa (555/1998) tarkoitettu
työttömyysvakuutusrahasto sekä Koulutusrahasto
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus,
Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassalaissa
(603/1984)
tarkoitettu
työttömyyskassojen tukikassa
valtion eläkerahastosta annetussa laissa
(1297/2006) tarkoitettu valtion eläkerahasto,
kunnallisessa
eläkelaissa
(549/2003) tarkoitettu Kuntien eläkevakuutus -niminen kunnallinen eläkelaitos ja
kirkkolaissa (1054/1993) tarkoitettu Kirkon keskusrahaston eläkerahasto
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen
sivukonttori,
jonka
kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori, jonka kotivaltio ei kuulu
Euroopan talousalueeseen
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyhtiö

taseen loppusumma

0,00284

taseen loppusumma x
0,4
taseen loppusumma

0,00284

taseen loppusumma x 4

0,00284

taseen loppusumma x
0,4

0,00284

taseen loppusumma

0,00095

taseen loppusumma

0,00284

rahastoyhtiön
hallinnoimien sijoitusrahastojen varojen yhteismäärä
lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa omaisuudenhoidon ja
omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa
sijoitusneuvonnan liikevaihto
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu ar- liikevaihto
vopaperipörssi ja muu selvitysyhteisö
kuin arvopaperikeskus sekä kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetussa laissa (772/1988) tarkoitettu optioyhteisö
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa liikevaihto
(922/2007) tarkoitettu muu sijoituspalveluyritys kuin lain 45 §:n 3—5 momentissa
tarkoitettu sijoituspalveluyritys
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 liikevaihto
§:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttö- jäsenmaksutulo
myyskassa

0,00284

0,0022
0,34
1,30 %; maksu on
kuitenkin vähintään 50 000 euroa

0,34

0,11

0,66
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ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan
talousalueeseen
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan
talousalueeseen
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka
kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka
kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen
ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan
talousalueeseen

liikevaihto

0,15

liikevaihto

0,34

liikevaihto

0,15

liikevaihto

0,34

vakuutusmaksutulo

0,03

Valvottavalta peritään suhteellinen valvontamaksu sen kalenterivuoden loppuun, jonka
aikana valvottavan toimilupa on peruutettu
tai oikeus toiminnan harjoittamiseen on muutoin lakannut. Vakuutus- ja eläkelaitokselta
peritään kuitenkin suhteellinen valvontamaksu sen kalenterikuukauden loppuun, jonka
aikana laitoksen koko vakuutuskanta tai eläkevastuu on luovutettu toiselle vakuutus- tai
eläkelaitokselle taikka laitoksen vakuutustoiminnasta johtuvat vastuut on muutoin
todistettavasti selvitetty.

5§
Suhteellista valvontamaksua maksavan perusmaksu
Edellä 4 §:ssä tarkoitetun suhteellisen valvontamaksun
lisäksi
maksettavan
perusmaksun määrä euroina sekä maksun
suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:

Maksuvelvollinen
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa
(1502/2001) tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1504/2001) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö
muu luottolaitos
lisämaksu luottolaitokselle, jonka palkkiotuottojen määrä on suurempi
kuin rahoituskate
vakuutusyhtiö
vakuutusyhdistys
eläkesäätiö ja eläkekassa
muu vakuutuskassa kuin eläkekassa
työttömyyskassa
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa, työttömyysvakuutusrahasto ja Koulutusrahasto

Perusmaksu
euroina
6 000

2 000
9 000
6 000
1 000
1 200
800
6 000
6 000
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Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyyskassojen
tukikassa
valtion eläkerahasto, Kuntien eläkevakuutus ja Kirkon keskusrahaston
eläkerahasto
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori, jonka kotivaltio ei
kuulu Euroopan talousalueeseen
ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen
rahastoyhtiö
muu sijoituspalveluyritys kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
45 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu
Euroopan talousalueeseen
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu
Euroopan talousalueeseen
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan
talousalueeseen
ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan
talousalueeseen
ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen
Perusmaksua ei peritä arvopaperipörssiltä,
selvitysyhteisöltä eikä optioyhteisöltä.

1 200

15 000
3 000
2 000
4 000
6 000
1 000
2 000
3 000
2 000
3 000
3 000

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisen perusmaksun määrä euroina sekä
maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:

6§
Muun maksuvelvollisen perusmaksu

Maksuvelvollinen
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikeskus
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletussuojarahasto
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusrahasto
luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettua rajoitettua luottolaitostoimintaa harjoittava osakeyhtiö ja
osuuskunta
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto

Perusmaksu euroina
260 000
12 000
2 000
1 000

3 000
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sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa tarkoitettu osuuspankkien
yhteenliittymän keskusyhteisö
luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa
laissa (699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö
omistusyhteisö, jonka määräysvallassa arvopaperipörssi,
arvopaperikeskus, optioyhteisö tai selvitysyhteisö on arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla
sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari

3 000
6 000

10 000

10 000

1 000

1 000
Perusmaksua korotetaan
180 euroa jokaista vakuutusmeklariyrityksen tai
yksityisen elinkeinonharjoittajan palveluksessa
olevaa rekisteröityä vakuutusmeklaria kohden.
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu tilin6 000
hoitajayhteisö
Jos tilinhoitajayhteisöllä
on yksi tai useampi arvoosuusjärjestelmästä annetun lain 7 a §:ssä
tarkoitettu asiamies, tilinhoitajayhteisön
perusmaksua korotetaan
3 000 euroa jokaista asiamiestä kohden.
arvopaperimarkkinalain 4 a luvun 8 §:n 2 momentissa tar12 000
koitettu suomalainen selvitysosapuoli ja sellainen
ulkomainen selvitysosapuoli, jolla on kiinteä toimipaikka
Suomessa
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu kir2 000
jausrahasto ja arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu
selvitysrahasto
15 500
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun
Perusmaksua
korotetaan
julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen
16 000 euroa, jos osakliikkeeseenlaskija
keelle on
arvopaperimarkkinalain 4
luvun 10 §:ssä tarkoitetut
likvidit markkinat.
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on
12 500
otettu hakemuksesta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3
§:ssä tarkoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin
kohteeksi
Euroopan
talousalueella
yksinomaan muussa valtiossa kuin Suomessa

2790

N:o 879

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun
julkisen kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen
liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan
kotipaikka ei ole Suomessa

10 500

julkisen kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija
suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi
kuin
osake
on
otettu
hakemuksesta
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi
Euroopan talousalueella yksinomaan muussa valtiossa
kuin Suomessa

3 000

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetun
monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan osakkeen liikkeeseenlaskija

4 000

monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla
olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija
Eläketurvakeskus
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa tarkoitetun
ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike
eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa
sivuliike
ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön edustusto
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu sellainen
vakuutusedustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivuliike

1 000

Jos omistusyhteisö on samalla toisen konsernin tytäryhteisö, sen emoyhteisöltä ei
peritä maksua samalla perusteella. Jos omistusyhteisö
on
samalla
arvopaperin
liikkeeseenlaskija, siltä peritään maksu
kummallakin perusteella.
Tässä pykälässä tarkoitettu maksu koskee
myös 4 §:ssä tarkoitettua maksuvelvollista.
Jos osakkeen liikkeeseenlaskija on laskenut
liikkeeseen myös muita tässä pykälässä tarkoitettuja arvopapereita, maksuvelvolliselta
peritään maksu kummankin perusteen mukaisesti.

3 000

10 000
1 000
1 000
1 000

1 000
300

7§
Valvontamaksun alentaminen
Jos valvontamaksuina perittävä määrä yhdessä Finanssivalvonnan muiden tuottojen
kanssa olisi todennäköisesti suurempi kuin
95 prosenttia Finanssivalvonnan hyväksytyn
talousarvion mukaisista kustannuksista (ylite), Finanssivalvonnan on tarvittaessa
määrättävä 8 §:n mukainen valvontamaksu
siten alennettuna, ettei ylitettä todennäköisesti synny yli viittä prosenttia sanotuista
kustannuksista.
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Edellä 1 momenttia sovellettaessa on otettava
huomioon
tuottojen
lisäyksenä
edellisiltä kalenterivuosilta syntynyt ylite sekä tuottojen vähennyksenä määrä, jolla
valvontamaksuina perittävä määrä yhdessä
Finanssivalvonnan muiden tuottojen kanssa
on ollut pienempi kuin 95 prosenttia Finanssivalvonnan
hyväksytyn
talousarvion
mukaisista kustannuksista.
Finanssivalvonnan on alennettava kunkin
maksuvelvollisen valvontamaksua samalla
suhteellisella määrällä.

8§
Valvontamaksun määrääminen
Valvontamaksun määrää maksettavaksi Finanssivalvonta. Valvontamaksu erääntyy
maksettavaksi Finanssivalvonnan määräämänä ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan
kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä. Finanssivalvonnan on lähetettävä
maksupäätös maksuvelvolliselle viimeistään
30 päivää ennen ensimmäistä eräpäivää.
Sille, joka tulee maksuvelvolliseksi kesken
kalenterivuoden, ensimmäinen valvontamaksu määrätään kertomalla koko kalenterivuoden maksun kahdestoistaosa niiden kalenterikuukausien lukumäärällä, jotka kokonaan tai osittain sisältyvät maksuvelvollisuuden alkamisen ja ensimmäisen kalenterivuoden päättymisen väliseen aikaan. Tässä
momentissa tarkoitettu ensimmäinen valvontamaksu erääntyy maksettavaksi maksuvelvollisuuden alkamista seuraavan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä, ei kuitenkaan ennen 1 momentissa mainittua ajankohtaa.
Jos maksuvelvollisuus päättyy kesken kalenterivuoden, maksuvelvolliselle palautetaan hakemuksesta niin monta kahdestoistaosaa peritystä valvontamaksusta kuin
maksuvelvollisuuden päättymisen ja kalenterivuoden päättymisen väliseen aikaan sisältyy täysiä kalenterikuukausia.
Tieto maksuvelvollisen valvontamaksun
määrästä on julkinen.
Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä maksumenettelystä, maksun suorittamisesta useammassa kuin yhdessä erässä

sekä valvontamaksun määräämiseksi tarvittavien tietojen toimittamistavasta.
9§
Muutoksenhaku
Finanssivalvonnan tässä laissa tarkoitettuun päätökseen määrätä valvontamaksu
haetaan muutosta tekemällä kirjallinen oikaisuvaatimus Finanssivalvonnalle 14 päivän
kuluessa siitä, kun Finanssivalvonnan päätös
on annettu asianosaiselle tiedoksi. Finanssivalvonnan päätökseen määrätä valvontamaksu ei saa hakea muutosta valittamalla.
Finanssivalvonnan
oikaisuvaatimuksen
johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen saa
hakea muutosta valittamalla korkeimpaan
hallinto-oikeuteen, jos korkein hallintooikeus myöntää valitusluvan.

10 §
Valvontamaksun viivästyskorko ja periminen
ulosottotoimin
Valvontamaksun viivästyessä sille peritään
korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko.
Tämän lain perusteella määrätty valvontamaksu korkoineen saadaan periä ilman
tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään.

11 §
Finanssivalvonnan tietojensaantioikeus
Finanssivalvonnalla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 1 §:ssä
tarkoitetulta maksuvelvolliselta valvontamaksun määräämiseksi tarpeelliset tiedot.
Finanssivalvonnan oikeuteen tarkastaa tietojen oikeellisuus sovelletaan Finanssivalvonnasta annetun lain 24 §:ää.
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12 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.
Tällä lailla kumotaan Rahoitustarkastuksen
valvontamaksusta 30 päivänä joulukuuta
2004 annettu laki (1294/2004) ja vakuutustarkastuksen kustantamisesta 14 päivänä
heinäkuuta 1944 annettu laki (479/1944) nii-

hin myöhemmin tehtyine muutoksineen.
Valvontamaksuun, jonka peruste on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa,
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Päätökseen haetaan
muutosta kuitenkin siten kuin tässä laissa
säädetään.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 29 §,
38 §:n 3 momentti, 40 §:n 3 momentti, 42 §:n 7 momentti ja 128—131 § sekä niiden edellä
oleva väliotsikko, sellaisena kuin niistä on 40 §:n 3 momentti laissa 929/2007,
muutetaan 3, 26 ja 28 §, 40 §:n 5 momentti, 161 §:n 2 momentti ja 163 §, sellaisena kuin
niistä on 40 §:n 5 momentti mainitussa laissa 929/2007, sekä
lisätään 161 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 929/2007, uusi 4 momentti
seuraavasti:
3§
Valvonta
Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo
Finanssivalvonta. Säästöpankkeja valvoo lisäksi säästöpankkitarkastus ja osuuspankkien
yhteenliittymään kuuluvia osuuspankkeja ja
muita jäsenluottolaitoksia yhteenliittymän
keskusyhteisö. Tässä laissa oleva viittaus Rahoitustarkastukseen tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
26 §
Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi
Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimilupa rekisteröitäväksi. Toimiluvan myöntämisestä on lisäksi ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle. Perustettavalle yritykHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
6 /148

selle ja kotipaikan Suomeen siirtävälle eurooppayhtiölle myönnetty toimilupa rekisteröidään samalla kun yritys rekisteröidään.
Talletuspankin toimilupa on lisäksi ilmoitettava tiedoksi talletussuojarahastolle ja sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen toimilupa sijoittajien korvausrahastolle.
28 §
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen
Toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan
peruuttamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 26 ja 27 §:ssä.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimiluvan
peruuttaminen rekisteröitäväksi. Toimiluvan
peruuttaminen on lisäksi ilmoitettava talletussuojarahastolle sekä 7 luvussa tarkoitetulle
vakuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahastolle, jos luottolaitos on rahaston jäsen.
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40 §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön johtaminen
— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä pykälässä säädetään luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti omistusyhteisöön.
161 §

puuttumisesta sekä muut tiedot, jotka ovat
tarpeen sivuliikkeen toiminnan aloittamiseksi. Ilmoituksesta on annettava tieto luottolaitokselle.
— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle ja 1 momentissa tarkoitetun
ETA-valtion valvontaviranomaiselle kirjallisesti 1 momentissa tarkoitettujen tietojen
muutoksista vähintään kuukautta ennen niiden toteuttamista.

Sivuliikkeen perustaminen ETA-valtioon
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on kolmen kuukauden
kuluessa 1 momentissa tarkoitettujen tietojen
vastaanottamisesta ilmoitettava ne edelleen
asianomaisen valtion vastaavalle valvontaviranomaiselle sekä samalla ilmoitettava tiedot
luottolaitoksen omien varojen määrästä, vakavaraisuussuhteesta, tallettajien suojana olevasta vakuusjärjestelmästä, sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen

163 §
Sivuliikkeen toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen
Sivuliikkeen toiminnan rajoittamisesta ja
kieltämisestä säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain 27 ja 57 §:ssä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 23 b §:n
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 23 b §, sellaisena kuin se on laissa 408/2004, seuraavasti:
23 b §
Sellaisen luottolaitoksen, jolla on sivukonttori toisessa ETA-valtiossa, selvitystilassa selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on julkaistava selvitystilaan tai konkurssiin asettamista koskevasta päätöksestä
ote Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja

jokaisen tässä pykälässä tarkoitetun ETA-valtion kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä. Ote on julkaistava ainakin suomeksi ja
ruotsiksi.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

2796

N:o 882

Laki
säästöpankkilain 120 b §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 120 b §,
sellaisena kuin se on laissa 410/2004, seuraavasti:
120 b §
Sellaisen säästöpankin, jolla on sivukonttori toisessa ETA-valtiossa, selvitystilassa
selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan
on julkaistava selvitystilaan tai konkurssiin
asettamista koskevasta päätöksestä ote Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja jokai-

sen tässä pykälässä tarkoitetun ETA-valtion
kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä.
Ote on julkaistava ainakin suomeksi ja ruotsiksi.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
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N:o 883

Laki
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 43 b §:n
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä
joulukuuta 2001 annetun lain (1504/2001) 43 b §, sellaisena kuin se on laissa 409/2004,
seuraavasti:
43 b §
Sellaisen luottolaitoksen, jolla on sivukonttori toisessa ETA-valtiossa, selvitystilassa selvitysmiehen ja konkurssissa pesänhoitajan on julkaistava selvitystilaan tai konkurssiin asettamista koskevasta päätöksestä
ote Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja

jokaisen tässä pykälässä tarkoitetun ETA-valtion kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä. Ote on julkaistava ainakin suomeksi ja
ruotsiksi.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

2798

N:o 884

Laki
ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun
lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 6 d §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 932/2007,
muutetaan 5 §:n 1 momentti sekä 6, 7, 10 ja 14 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 7 § osaksi
laissa 571/1996, 10 § laeissa 592/2003 ja 413/2004 ja 14 § laissa 127/2007, sekä
lisätään 5 §:ään uusi 5 momentti ja lakiin uusi 16 a § seuraavasti:
5§
Sivukonttorin perustamisesta ilmoittaminen
Luottolaitos ja rahoituslaitos voivat perustaa sivukonttorin Suomeen laitoksen kotivaltion valvontaviranomaisen ilmoitettua sivukonttorin perustamisesta Finanssivalvonnalle.
— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kirjallisesti 2
momentissa tarkoitettuihin tietoihin tulevista
muutoksista vähintään kuukautta ennen niiden toteuttamista. Finanssivalvonta voi muuttaa aiottujen muutosten vuoksi Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 59 §:ssä
tarkoitetussa ilmoituksessa asetettuja määräyksiä ja ehtoja.
6§

luottolaitos tai rahoituslaitos on saanut Finanssivalvonnasta annetun lain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai, jos Finanssivalvonta
ei ole tehnyt ilmoitusta mainitussa pykälässä
säädetyssä määräajassa, kun sen käsittelylle
säädetty määräaika on päättynyt.
7§
Sivukonttorin toiminnan rajoittaminen ja
kieltäminen
Sivukonttorin toiminnan rajoittamisesta ja
kieltämisestä säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain 61 §:ssä.
10 §
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan
peruuttaminen

Sivukonttorin toiminnan aloittaminen
Sivukonttori voi aloittaa toimintansa, kun
HE 66/2008
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Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta sääde-

N:o 884
tään Finanssivalvonnasta annetun lain 26 ja
27 §:ssä.
14 §
Valvonta
Luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen Suomessa tapahtuvan toiminnan valvonnasta
sekä Finanssivalvonnan oikeudesta ja velvollisuudesta antaa tietoja ulkomaiselle, Finanssivalvontaa vastaavalle valvontaviranomaiselle säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa. Tässä laissa oleva viittaus Rahoitustarkastukseen tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
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16 a §

Markkinointi ja sopimusehdot sekä muut menettelytavat
Ulkomaisen luottolaitoksen ja rahoituslaitoksen sivukonttoriin sekä ulkomaiseen luottolaitokseen ja rahoituslaitokseen, joka muuten tarjoaa Suomessa luottolaitostoiminnasta
annetun lain 30 §:ssä tarkoitettuja palveluja,
sovelletaan, jollei laista muuta johdu, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10, 125,
126 ja 132—139 §:ssä säädetään luottolaitoksesta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

2800

N:o 885

Laki
talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä 28 päivänä joulukuuta
2001 annetun lain (1509/2001) 5 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 593/2003 ja 412/2004,
seuraavasti:
5§
Asiamiehen asettaminen pankkiin
Jos talletuspankin toiminta on keskeytetty,
Finanssivalvonnan on viipymättä asetettava
pankkiin asiamies valvomaan, että keskeytys-

päätöstä noudatetaan tämän lain mukaisesti.
Asiamieheen sovelletaan, mitä Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 29 §:ssä
säädetään.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

2801

N:o 886

Laki
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30 päivänä heinäkuuta 2004
annetun lain (699/2004) 11 §:n 5 momentti, 14 §:n 3 momentti, 31 §:n 1 momentin 5 kohta ja
2 momentti ja 35 § sekä
muutetaan 2 §:n 1 momentin 13 ja 14 kohta, 3 §:n 3 momentin 1 kohta, 4 §:n 5 momentti,
5 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 2 momentin 3 kohta sekä 3 ja 5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 ja 2
momentti, 9 §:n 1 ja 2 momentti, 10 §, 11 §:n 1, 2 ja 6 momentti, 12 ja 13 §, 14 §:n
4 momentti, 15 §:n 2 momentin johdantokappale, 16 §:n 3 momentti, 17 §:n 2 momentti,
19 §:n 2 momentti, 20 §:n 4 momentti, 21 §:n 7 momentti, 23 ja 24 §, 25 §:n 1 ja 3 momentti,
26 ja 29 §, 31 §:n otsikko ja johdantokappale sekä 32 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3
momentin 1 kohta ja 21 §:n 7 momentti laissa 132/2007 ja 24 § osaksi viimeksi mainitussa
laissa, seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
13) valvontaviranomaisella Finanssivalvontaa ja sitä vastaavaa toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaista;
14) keskeisellä valvontaviranomaisella:
a) ulkomaan valvontaviranomaista, joka
toimii rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
koordinoivana valvontaviranomaisena;
b) muuta ulkomaan valvontaviranomaista,
joka vastaa rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvan ulkomaisen luottolaitoksen
tai sijoituspalveluyrityksen konsolidoidusta
valvonnasta taikka ryhmittymään kuuluvan
ulkomaisen vakuutusyhtiön lisävalvonnasta;
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
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c) rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvan säännellyn ulkomaisen yrityksen, johon ei sovelleta b kohdassa tarkoitettua konsolidoitua valvontaa tai lisävalvontaa, valvonnasta vastaavaa ulkomaan valvontaviranomaista;
d) muuta kuin a—c kohdassa tarkoitettua
rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvan
säännellyn ulkomaisen yrityksen valvonnasta
vastaavaa valvontaviranomaista, jos a—c
kohdassa tarkoitetut valvontaviranomaiset
yksimielisesti niin päättävät.
— — — — — — — — — — — — —
3§
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä
— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, ryhmittymän muodostavat:
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1) säännellyt yritykset, joiden välillä vallitsee luottolaitostoiminnasta annetun lain
37 §:ssä, sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 27 §:ssä tai vakuutusyhtiölain 1 luvun
10 §:ssä tarkoitettu muu kuin edellä tässä
pykälässä tarkoitettu merkittävä sidonnaisuus
sekä tällaisten yritysten tytäryritykset ja
omistusyhteysyritykset edellyttäen, että vähintään yksi säännellyistä yrityksistä on rahoitusalan yritys ja vähintään yksi on vakuutusalan yritys ja edellyttäen, että rahoitus- ja
vakuutusalan yritysten yhteenlaskettu osuus
sekä kummankin toimialan yritysten osuus
erikseen ovat merkittäviä 4 §:n mukaisesti
lasketulla tavalla;
— — — — — — — — — — — — —
4§
Ryhmittymään sovellettavat kynnysarvot
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä tämän ja 5 §:n soveltamisesta.
5§
Kynnysarvojen soveltamista koskevat poikkeukset

mentin säännöksiä ennen edellä tarkoitetun
kolmen vuoden määräajan päättymistä.
Finanssivalvonta voi päättää, että:
1) lakia ei sovelleta ryhmittymään tai että
sitä sovelletaan vain osittain, jos pienemmän
toimialan osuus ryhmittymässä ylittää 4 §:n 2
momentin 2 kohdassa tarkoitetun kynnysarvon, mutta alittaa mainitun momentin 1 ja 3
kohdassa tarkoitetun kynnysarvon;
2) yritys, jonka merkitys ryhmittymässä on
valvonnan tavoitteiden kannalta vähäinen,
voidaan jättää huomiotta laskettaessa 4 §:ssä
ja tässä pykälässä tarkoitettuja kynnysarvoja;
3) ryhmittymään ei sovelleta tätä lakia, jos
4 §:n 2 momentissa säädetyistä edellytyksistä
täyttyy ainoastaan mainitun momentin 3 kohdassa mainittu edellytys tai jos 4 §:n 1 tai 2
momentissa säädettyjen edellytysten täyttyminen johtuu ainoastaan taseen ulkopuolisten
sitoumusten huomioon ottamisesta 4 §:n 4
momentin mukaisesti;
4) lakia ei sovelleta ryhmittymään, ennen
kuin se on täyttänyt 4 §:n 1 ja 2 momentin
mukaiset kynnysarvot yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan.
— — — — — — — — — — — — —
6§
Soveltamisala

Jos rahoitus- ja vakuutusalan yritysten yhteenlaskettu osuus ryhmittymässä laskee alle
4 §:n 1 momentissa säädetyn kynnysarvon,
ryhmittymään sovelletaan mainitusta momentista poiketen 35 prosentin kynnysarvoa kolmen seuraavan vuoden ajan. Jos rahoitusalan
yritysten tai vakuutusalan yritysten osuus
ryhmittymässä laskee alle 4 §:n 2 momentin
1 tai 3 kohdassa säädetyn kynnysarvon, ryhmittymään sovelletaan mainitusta momentista
poiketen seuraavan kolmen vuoden ajan 8
prosentin kynnysarvoa. Jos rahoitus- tai vakuutusalan yritysten taseiden loppusummien
yhteenlaskettu määrä ryhmittymässä laskee
alle 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetyn
kynnysarvon, ryhmittymään sovelletaan mainitusta momentista poiketen seuraavan kolmen vuoden ajan 5 miljardin euron kynnysarvoa. Finanssivalvonta voi ryhmittymän muiden keskeisten valvontaviranomaisen annettua siihen suostumuksensa päättää, että ryhmittymään lakataan soveltamasta tämän mo-

— — — — — — — — — — — — —
Lakia sovelletaan lisäksi sellaiseen muuhun kuin 1 momentissa tarkoitettuun ryhmittymään, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:
— — — — — — — — — — — — —
3) Finanssivalvonta on 8 §:n 2 momentissa
tarkoitetulla tavalla sopinut keskeisten valvontaviranomaisten kanssa siitä, että Finanssivalvonta toimii ryhmittymän koordinoivana
valvontaviranomaisena ja että ryhmittymän
valvontaan sovelletaan Suomen lakia.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, lakia ei sovelleta, jos Finanssivalvonta
on 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
sopinut muiden keskeisten valvontaviranomaisten kanssa siitä, että toisen Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltainen viranomainen ottaa vastatakseen ryhmittymän valvonnasta.
— — — — — — — — — — — — —
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Finanssivalvonta voi tehdä päätöksen poiketa lain soveltamisesta 3 §:n 3 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa. Päätös poikkeamisesta voidaan tehdä, jos lain soveltamiselle
tällaiseen ryhmittymään ei ole momentissa
tarkoitettujen säänneltyjen yritysten läheisestä liikkeenjohdollisesta yhteydestä tai
muusta siihen rinnastettavasta seikasta johtuvaa erityistä syytä.

7§
Valvontaviranomainen
Tämän lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta.

8§
Valvontatehtävän siirtäminen ulkomaan valvontaviranomaiselle
Poiketen siitä, mitä 7 §:ssä säädetään, Finanssivalvonta voi tehdä yhden tai useamman muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomaisen kanssa sopimuksen siitä, että koordinoivana valvontaviranomaisena toimii toinen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valvontaviranomainen taikka että tällainen muu
valvontaviranomainen ottaa osittain hoitaakseen, mitä tässä laissa on säädetty Finanssivalvonnan tehtäväksi. Sopimus, jonka mukaan ulkomaan valvontaviranomainen toimii
koordinoivana valvontaviranomaisena, voidaan tehdä, jos ryhmittymän johdossa oleva
yritys ei ole suomalainen säännelty yritys ja
voidaan varmistua siitä, että ulkomaan viranomaisella on riittävä toimivalta valvoa koko
konsolidointiryhmää tätä lakia vastaavalla tavalla.
Finanssivalvonta voi 6 §:n 2 momentissa
säädetyin edellytyksin tehdä yhden tai useamman Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion valvontaviranomaisen kanssa sopimuksen siitä, että Finanssivalvonta toimii
koordinoivana valvontaviranomaisena 6 §:n 2
momentissa tarkoitetussa ryhmittymässä.
— — — — — — — — — — — — —
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9§

Ryhmittymän ja sen omistusyhteisön tunnistaminen
Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
ryhmittymään kuuluvan säännellyn yrityksen,
jolla on kotipaikka Suomessa, on ilmoitettava
Finanssivalvonnalle kuulumisestaan ryhmittymään viivytyksettä saatuaan siitä tiedon.
Jos Finanssivalvonta katsoo ryhmittymän
kuuluvan tai lakanneen kuulumasta tämän
lain soveltamisalan piiriin, sen on kuultuaan
muita keskeisiä valvontaviranomaisia tehtävä
tästä päätös ja ilmoitettava se ryhmittymän
johdossa olevalle yritykselle, ryhmittymään
kuuluville säännellyille yrityksille, joiden kotipaikka on Suomessa, muille keskeisille valvontaviranomaisille sekä Euroopan yhteisöjen komissiolle.
— — — — — — — — — — — — —
10 §
Säännöllinen ilmoitusvelvollisuus
Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa säädetään, ryhmittymän johdossa olevan yrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle vuosittain seuraavat tiedot:
1) ryhmittymään kuuluvien yritysten nimi,
osoite, toimiala, taseen loppusumma, merkittävimmät omistajat ja heidän osuutensa yrityksen kaikista osakkeista tai osuuksista ja
niiden tuottamista äänistä sekä hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien
nimi, kotipaikka ja kansalaisuus samoin kuin
näissä tiedoissa tapahtuneet muutokset;
2) ryhmittymän emoyrityksen konsernitilinpäätös.
Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitettujen tietojen
ilmoittamisesta.
11 §
Ryhmittymän omistusyhteisön osakkeiden ja
osuuksien hankinnasta ilmoittaminen
Jos jonkun tarkoituksena on hankkia suoraan tai välillisesti ryhmittymän omistusyhteisöstä osuus, joka on vähintään 10 prosenttia sen osake-, takuu- tai osuuspääomasta
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taikka joka tuottaa vähintään 10 prosenttia
sen osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänivallasta, hankinnasta on ilmoitettava etukäteen Finanssivalvonnalle.
Jos 1 momentissa tarkoitettua osuutta lisätään siten, että se kasvaa vähintään 20, 33 tai
50 prosenttiin osake-, takuu- tai osuuspääomasta tai tuottaa vähintään samansuuruisen
äänioikeuden taikka että ryhmittymän omistusyhteisöstä tulee tytäryritys, hankinnasta on
myös ilmoitettava Finanssivalvonnalle.
— — — — — — — — — — — — —
Ryhmittymän omistusyhteisön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle vähintään kerran
vuodessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
osuuksien omistajat ja omistusten suuruus
sekä välittömästi ilmoitettava sen tietoon tulleet osuuksien muutokset.
12 §
Hankinnan kieltäminen
Finanssivalvonta voi kolmen kuukauden
kuluessa 11 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
vastaanottamisesta kieltää osuuden hankinnan, jos omistajien luotettavuudesta ja sopivuudesta saadun selvityksen perusteella tai
muuten on todennäköistä, että osuuden omistus vaarantaisi ryhmittymän omistusyhteisön
tai ryhmittymän terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisen liiketoiminnan.
Jos osuuden hankinta jätetään ilmoittamatta tai jos osuus on hankittu Finanssivalvonnan kiellosta huolimatta, Finanssivalvonta voi kieltää osakkeen- tai osuudenomistajan hankkimia osakkeita tai osuuksia koskevan saannon merkitsemisen osake- ja osakasluetteloon taikka jäsenluetteloon. Jos Finanssivalvonta osuuden hankinnan jälkeen
havaitsee osuuden omistuksen vaarantavan
vakavasti ryhmittymän tai sen omistusyhteisön terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisen toiminnan, Finanssivalvonta
voi vaatia osakkeiden tai osuuksien saantoa
koskevaan osake- tai osuusluetteloon tai jäsenluetteloon tehdyn merkinnän mitätöitäväksi kerrallaan enintään vuoden määräajaksi.
Finanssivalvonnan on pyydettävä ennen 1
ja 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä muiden keskeisten valvontaviranomais-

ten lausunto. Suostumusta hankintaan ei saa
antaa, jos vähintään yksi muista keskeisistä
valvontaviranomaisista vastustaa hankintaa.
13 §
Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa yrityksessä
Ryhmittymään kuuluva yritys ei saa hankkia kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua
määräysvaltaa sellaisessa luottolaitoksessa,
sijoituspalveluyrityksessä,
rahastoyhtiössä
taikka vakuutusyhtiössä, jonka kotipaikka on
Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa
valtiossa, jollei yritys ole ilmoittanut siitä
etukäteen Finanssivalvonnalle taikka jos Finanssivalvonta on ilmoituksen saatuaan kieltänyt hankinnan 2 momentissa säädetyssä
ajassa.
Finanssivalvonta voi kolmen kuukauden
kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta kieltää 1 momentissa
tarkoitetun hankinnan, jos hankinnan kohteena oleva yritys kuuluisi ryhmittymään ja
yritykseen sovellettavat lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset olennaisesti vaikeuttaisivat ryhmittymän tehokasta valvontaa.
Finanssivalvonnan on pyydettävä ennen 2
momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
muiden keskeisten valvontaviranomaisten
lausunto. Suostumusta hankintaan ei saa antaa, jos vähintään yksi muu keskeinen valvontaviranomainen vastustaa hankintaa.
14 §
Ryhmittymän omistusyhteisön johtaminen
— — — — — — — — — — — — —
Ryhmittymän omistusyhteisön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettujen hallintohenkilöidensä muutoksista viipymättä Finanssivalvonnalle.
15 §
Ryhmittymän omistusyhteisön tilintarkastus
— — — — — — — — — — — — —
Ryhmittymän omistusyhteisön tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle sellaisista ryhmittymän omistusyh-
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teisöä koskevista seikoista ja päätöksistä,
jotka hän on saanut tietoonsa tehtävää suorittaessaan ja joiden voidaan katsoa:
— — — — — — — — — — — — —
16 §
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johdossa oleva yritys kuuluu toiseen ryhmittymään, johon sovelletaan tätä pykälää tai
sitä vastaavaa toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lakia ja kaikki ensiksi
mainittuun ryhmittymään kuuluvat yritykset
sisältyvät viimeksi mainittuun ryhmittymään.
— — — — — — — — — — — — —

Yleissäännös riskien hallinnasta
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä sekä luotettavaa hallintoa koskevista vaatimuksista.
17 §
Taloudellisen aseman valvonnan
soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —
Ryhmittymään kuuluva yritys voidaan Finanssivalvonnan päätöksellä jättää ottamatta
huomioon 18—23 §:ää sovellettaessa, jos soveltaminen ei ole tarpeen ryhmittymän valvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi. Finanssivalvonnan on ennen päätöksen antamista
pyydettävä siitä muiden keskeisten valvontaviranomaisten lausunto. Yritys, joka kuuluu
ryhmittymään kuuluvan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryhmään
tai ryhmittymään kuuluvan vakuutusyhtiön
lisävalvonnan piiriin, voidaan lisäksi ilman
Finanssivalvonnan päätöstäkin jättää ottamatta huomioon, jos se on yrityksen vähäisen
merkityksen vuoksi jätetty ottamatta huomioon konsolidoidussa valvonnassa tai lisävalvonnassa.

20 §
Ryhmittymän vakavaraisuusvaatimuksen laskemiseen sovellettavat yleiset periaatteet
— — — — — — — — — — — — —
Jos ryhmittymään kuuluvan tytäryrityksen
omien varojen vähimmäismäärä on suurempi
kuin sen omien varojen määrä, erotus on
otettava huomioon täysimääräisenä laskettaessa ryhmittymän vakavaraisuutta, jollei Finanssivalvonta yksittäistapauksessa myönnä
lupaa siihen, että erotus saadaan ottaa huomioon emoyrityksen omistusosuutta tällaisessa yrityksessä vastaavassa suhteessa.
— — — — — — — — — — — — —
21 §
Asiakasriskit ja niiden ilmoittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Ryhmittymän emoyrityksen on ilmoitettava suuret asiakasriskit Finanssivalvonnalle
vähintään neljä kertaa vuodessa.
23 §

19 §
Muiden riskikeskittymien valvonta
Ryhmittymän vakavaraisuusvaatimus
— — — — — — — — — — — — —
Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen
on laadittava ja toimitettava Finanssivalvonnalle neljännesvuosittain vakavaraisuuslaskelma, josta käy ilmi 1 momentissa tarkoitetut omien varojen määrä ja omien varojen
vähimmäismäärä sekä niiden erotus. Finanssivalvonta voi myöntää ryhmittymän johdossa olevalle yritykselle poikkeuksen tämän
momentin soveltamisesta, jos ryhmittymän

Ryhmittymän emoyrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle vuosittain ryhmittymän kiinteistö- ja osakeomistukset sekä ryhmittymän osake- ja kiinteistöomistusta koskeva strategia ja ryhmittymän kokonaisomistuksille asetetut sisäiset rajat.
Ryhmittymän emoyrityksen on lisäksi seurattava ryhmittymän liiketoimiin sisältyviä
maa-, valuuttakurssi-, korko- ja toimialariskejä sekä asetettava niille sisäiset rajat. Ryhmittymän emoyrityksen on ilmoitettava Fi-
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nanssivalvonnalle tiedot, jotka ovat tarpeen
näistä riskeistä aiheutuvien keskittymien valvomiseksi.
24 §
Keskinäisten liiketoimien valvonta
Ryhmittymään kuuluvan säännellyn yrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle
liiketoimista, joissa toisena osapuolena on
ryhmittymään kuuluva toinen yritys.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus
on tehtävä vähintään neljännesvuosittain liiketoimista, joiden arvo tai, jos keskenään samanlajisia liiketoimia on tehty tässä momentissa tarkoitettuna ajanjaksona useita, niiden
yhteenlaskettu arvo ylittää miljoona euroa tai
viisi prosenttia liiketoimen osapuolena olevan luottolaitoksen omista varoista, jollei Finanssivalvonta hyväksy korkeampaa ilmoitusrajaa.
Tässä pykälässä tarkoitettuja liiketoimia ei
saa tehdä ehdoin, jotka poikkeavat toisistaan
riippumattomien osapuolten välillä samanlaisissa liiketoimissa yleisesti noudatetuista ehdoista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei
sovelleta konserniyritysten tarvitsemien hallinnollisten palvelujen hankkimiseen konserniin kuuluvalta yritykseltä eikä emoyrityksen
tytäryritykselle myöntämiin pääoma- ja debentuurilainoihin, jotka ovat tarpeen tytäryrityksen pääomarakenteen vahvistamiseksi,
eikä muuhunkaan tytäryrityksen rahoittamiseen silloin, kun tytäryritys on samaan konsolidointiryhmään kuuluva luottolaitos tai ulkomainen luottolaitos, rahoituslaitos tai palveluyritys taikka samaan vakuutusryhmittymään tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluva rahoitus- tai vakuutusalan yritys ja
emoyritys huolehtii yleisesti konsolidointiryhmän tai ryhmittymän varainhallinnasta.
Finanssivalvonta voi antaa valvonnan kannalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä tässä
pykälässä tarkoitettujen liiketoimien ilmoittamisesta.
Finanssivalvonnan on pyydettävä ryhmittymään kuuluvaa ulkomaista yritystä koskevat tiedot ryhmittymään kuuluvien ulkomaisten säänneltyjen yritysten valvonnasta vastaavilta viranomaisilta.

25 §
Ryhmittymän toiminnan tervehdyttäminen
Jos 19 §:ssä tarkoitetun laskelman perusteella todetaan, että ryhmittymän vakavaraisuus on negatiivinen tai vakavaraisuus on
vaarantunut, ryhmittymän johdossa olevan
yrityksen on toimitettava Finanssivalvonnan
hyväksyttäväksi tämän määräämässä ajassa
ryhmittymän vakavaraisuuden tervehdyttämissuunnitelma.
— — — — — — — — — — — — —
Jos tervehdyttämissuunnitelmaa ei ole
voitu toteuttaa 2 momentissa tarkoitetussa
määräajassa tai jos suunnitelman mukaisilla
toimenpiteillä ei ilmeisesti voida turvata tallettajien ja sijoittajien taloudellista asemaa ja
vakuutettuja etuja, Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä ryhmittymään kuuluvien
säänneltyjen yritysten valvonnasta vastaaville
toimivaltaisille viranomaisille.
26 §
Tarkemmat määräykset
Finanssivalvonta voi antaa finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston direktiivien
73/239/ETY,
79/267/ETY,
92/49/ETY,
92/96/ETY, 93/6/ETY ja 93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien
98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY vaatimusten täyttämiseksi tarvittavia tarkempia määräyksiä tämän
luvun säännösten soveltamisesta sekä valvonnan kannalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä 19 §:n 2 momentissa, 21 §:n 3 momentissa ja 23 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.
29 §
Tarkempien säännösten ja lupien antaminen
Tarkemmat säännökset tase- ja tuloslaskelmakaavoista, rahoituslaskelmasta, taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetiedoissa ja toimintakertomuksessa annettavista
tiedoista, konsernitaseen ja konsernituloslas-
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kelman kaavoista ja konsernin rahoituslaskelmasta, konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman liitetiedoissa annettavista tiedoista sekä tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Finanssivalvonta
voi lisäksi myöntää konsernin emoyrityksen
hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi
luvan poiketa tämän luvun säännöksistä, jos
poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän kuvan
saamiseksi konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Ennen 1 momentissa tarkoitetun luvan antamista Finanssivalvonnan on pyydettävä kirjanpitolautakunnan lausunto, jos asia on kirjanpitolain tai kirjanpitoasetuksen (1339/1997)
taikka osakeyhtiölain (624/2006) tai osuuskuntalain (1488/2001) yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä.
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31 §
Finanssivalvonnan tehtävät

Finanssivalvonnan tehtävänä on:
— — — — — — — — — — — — —
32 §
Tietojenanto ulkomaan viranomaiselle
Tietojenannosta ulkomaan viranomaiselle
säädetään Finanssivalvonnasta annetussa
laissa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä lokakuuta 2007 annetun lain (922/2007)
25 §, 39 §:n 3 momentti, 41 §:n 7 momentti ja 43 §:n 3 momentti sekä
muutetaan 12 §:n suomenkielinen sanamuoto ja 24 §, 43 §:n 5 momentti ja 75 § seuraavasti:
12 §

43 §

Valvonta

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo
Finanssivalvonta. Tässä laissa oleva viittaus
Rahoitustarkastukseen tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.

— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä pykälässä säädetään sijoituspalveluyrityksestä, sovelletaan vastaavasti omistusyhteisöön.

24 §

75 §

Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen

Sivuliikkeen toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen

Toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan
peruuttamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 26 ja 27 §:ssä.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimiluvan
peruuttaminen rekisteröitäväksi sekä tiedoksi
sijoittajien korvausrahastolle.

Sivuliikkeen toiminnan rajoittamisesta ja
kieltämisestä säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain 27 ja 57 §:ssä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
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Laki
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 6 a §, sellaisena kuin se on laissa
930/2007, sekä
muutetaan 3 §, 4 §:n 1 momentti sekä 5, 6 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 §, 4 §:n 1
momentti ja 5 ja 6 § mainitussa laissa 930/2007 sekä 9 § osaksi laissa 597/2003, seuraavasti:
3§
Valvonta
Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomessa tapahtuvan toiminnan valvonnasta
sekä Finanssivalvonnan oikeudesta antaa tietoja ulkomaiselle Finanssivalvontaa vastaavalle valvontaviranomaiselle säädetään Finanssivalvonnasta
annetussa
laissa
(878/2008). Tässä laissa oleva viittaus Rahoitustarkastukseen tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.

4§
Sivuliikkeen aloittamisen edellytykset
Ulkomainen sijoituspalveluyritys voi perustaa sivuliikkeen Suomeen yrityksen kotivaltion valvontaviranomaisen ilmoitettua sivuliikkeen perustamisesta Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava riittävät tiedot
tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista, sivuHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
8 /148

liikkeen organisaatiorakenteesta ja sidonnaisasiamiehen käyttämisestä, sivuliikkeen osoitetiedot, tiedot sivuliikkeen sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen
puuttumisesta sekä sivuliikkeen toiminnasta
vastuussa olevien henkilöiden nimet.
— — — — — — — — — — — — —
5§
Sijoituspalvelun tarjoaminen sivuliikettä perustamatta
Ulkomaisella
sijoituspalveluyrityksellä,
joka on saanut 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun
toimiluvan Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, on oikeus tarjota sijoituspalvelua Suomessa perustamatta tytäryritystä tai
sivuliikettä. Ulkomaisella sijoituspalveluyrityksellä on oikeus tarjota oheispalvelua ainoastaan sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä, jollei muualla laissa toisin säädetä.
Ulkomainen sijoituspalveluyritys voi aloittaa sijoituspalvelun tarjoamisen Suomessa,
kun Finanssivalvonta on saanut sijoituspalve-
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luyritykselle toimiluvan myöntäneen valtion
Finanssivalvontaa vastaavalta valvontaviranomaiselta ilmoituksen tarjottavista sijoitus- ja
oheispalveluista sekä tiedot siitä, tarjotaanko
palvelua sidonnaisasiamiehen välityksellä.
Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys käyttää sijoituspalveluiden tarjoamisessa Suomeen sidonnaisasiamiestä, Finanssivalvonnalla on oikeus pyytää ulkomaiselle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan myöntäneen
valtion Finanssivalvontaa vastaavalta viranomaiselta tiedot sidonnaisasiamiehen henkilöllisyydestä. Finanssivalvonnalla on oikeus
julkistaa sidonnaisasiamiehen henkilöllisyys.
Ulkomainen sijoituspalveluyritys voi tarjota Suomeen sijoittautuneille sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille tai muille henkilöille suoran mahdollisuuden käydä kauppaa
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua monenkeskistä kaupankäyntiä vastaavassa järjestelmässä, kun Finanssivalvonta
on saanut sijoituspalveluyritykselle toimiluvan myöntäneen valtion Finanssivalvontaa
vastaavalta valvontaviranomaiselta tiedot toiminnan aloittamisesta ja siitä, missä ja miten
mahdollisuutta käydä kauppaa aiotaan tarjota.
Finanssivalvonnalla on oikeus pyytää edellä
mainitulta viranomaiselta tiedot niistä sijoituspalveluyrityksistä, luottolaitoksista ja
muista henkilöistä, joille ulkomainen sijoituspalveluyritys on myöntänyt kaupankäyntiosapuolen oikeudet.

6§
Sivuliikkeen toiminnan ja rajat ylittävän sijoituspalvelun tarjoamisen rajoittaminen ja
kieltäminen
Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys jatkaa
yrityksen kotivaltion Finanssivalvontaa vastaavan toimivaltaisen valvontaviranomaisen
toteuttamista toimenpiteistä huolimatta säännösten tai määräysten vastaista toimintaa
Suomessa, Finanssivalvonnan on ryhdyttävä
tarpeellisiin toimenpiteisiin sellaisen toiminnan jatkamisen estämiseksi, joka vaarantaa
sijoittajien suojan tai markkinoiden luotettavan toiminnan. Tarvittaessa Finanssivalvonta
voi estää uusien liiketoimien aloittamisen. Sivuliikkeen toiminnan ja sijoituspalvelujen
tarjoamisen rajoittamiseen ja kieltämiseen sovelletaan lisäksi, mitä Finanssivalvonnasta
annetun lain 61 §:ssä säädetään.
9§
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen
Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 26 ja
27 §:ssä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
sijoitusrahastolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 5 e §:n 3
momentti, 9 d §:n 3 momentti sekä 149 ja 150 §, sellaisina kuin niistä ovat 5 e §:n 3 momentti
ja 9 d §:n 3 momentti laissa 928/2007 sekä 150 § osaksi laissa 224/2004 ja
muutetaan 4 §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto, 86 a, 117, 122 ja 125 § ja 126 §:n
1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 86 a § laissa 294/2008, 117 ja 125 § mainitussa laissa
224/2004 ja laissa 351/2007, 122 § laissa 599/2003 sekä 126 §:n 1 momentti mainitussa laissa
351/2007, seuraavasti:
4§
Tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten ja viranomaisten niiden nojalla antamien määräysten noudattamista sekä rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston
toimintaa sekä 1 §:ssä tarkoitettua yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointia valvoo
Finanssivalvonta. Tässä laissa oleva viittaus
Rahoitustarkastukseen tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
— — — — — — — — — — — — —
86 a §
Valtiovarainministeriön asetuksella annetaan arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten
ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin
85/611/ETY täytäntöönpanosta tiettyjen määritelmien selventämiseksi annetun komission
direktiivin 2007/16/EY täytäntöönpanemiHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

seksi tarvittavat tarkemmat säännökset vaatimuksista, jotka koskevat 2 §:n 13 kohdassa
tarkoitettua rahamarkkinavälinettä, 69 §:n 1
momentissa ja 71 §:n 2 momentissa tarkoitettuja arvopapereita, 71 §:n 1 momentissa tarkoitettuja rahamarkkinavälineitä, 73 a §:n 1
momentissa tarkoitettua osake- tai joukkovelkakirjaindeksiä, 80 §:n 1 momentissa tarkoitettuja johdannaissopimuksia ja kohde-etuutena käytettyjä rahoitusindeksejä, 80 a §:n 2
momentissa tarkoitettuja arvopapereita ja rahamarkkinavälineitä ja 81 §:ssä tarkoitettuja
tehokkaan omaisuudenhoidon menetelmiä.
117 §
Finanssivalvonnan oikeudesta rajoittaa rahastoyhtiön toimintaa tai peruuttaa sen toimilupa säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 26 ja 27 §:ssä.
122 §
Finanssivalvonnan on asetettava Finanssi-
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valvonnasta annetun lain 29 §: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 täyttymisestä; tai
2) säilytysyhteisö ei ryhdy toimenpiteisiin
sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseksi.
Finanssivalvonnan on välittömästi määrättävä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku ja lunastaminen keskeytettäväksi.
125 §
Finanssivalvonnan oikeudesta rajoittaa säilytysyhtiön toimintaa tai peruuttaa sen toimi-

lupa säädetään Finanssivalvonnasta annetun
lain 26 ja 27 §:ssä.
126 §
Jos säilytysyhteisön toimilupa peruutetaan,
yhteisö asetetaan selvitystilaan, yhteisön
omaisuus luovutetaan konkurssiin taikka yhteisö muutoin lopettaa toimintansa, eikä rahastoyhtiö välittömästi ryhdy toimenpiteisiin
uuden säilytysyhteisön valitsemiseksi, säilytysyhteisöön on määrättävä Finanssivalvonnasta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu asiamies huolehtimaan säilytysyhteisön tehtävistä, kunnes varsinainen säilytysyhteisö ottaa tehtävänsä vastaan.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa 2 päivänä huhtikuuta 2004
annetun lain (225/2004) 3—6 ja 8 § seuraavasti:
3§
Valvonta
Ulkomaisen rahastoyhtiön Suomessa tapahtuvan toiminnan valvonnasta sekä Finanssivalvonnan oikeudesta antaa tietoja ulkomaiselle, Finanssivalvontaa vastaavalle valvontaviranomaiselle säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008). Tässä
laissa oleva viittaus Rahoitustarkastukseen
tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
4§
Sivuliikkeen aloittamisen edellytykset
Ulkomainen rahastoyhtiö voi perustaa sivuliikkeen Suomeen yhtiön kotivaltion valvontaviranomaisen ilmoitettua sivuliikkeen
perustamisesta Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava riittävät tiedot sivuliikkeen
harjoitettavaksi aiotusta toiminnasta, sivuliikkeen hallinnosta ja johdosta sekä sivuliikkeen
sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta.
Sivuliike voi aloittaa toimintansa, kun raHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

hastoyhtiö on saanut Finanssivalvonnasta annetun lain 59 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
tai, jos Finanssivalvonta ei ole tehnyt mainitussa pykälässä tarkoitettua ilmoitusta pykälässä säädetyssä määräajassa, kun sen käsittelylle säädetty määräaika on päättynyt.
Ulkomainen rahastoyhtiö voi aloittaa hallinnoimansa yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnin sivuliikkeestä kahden
kuukauden kuluttua 1 momentissa tarkoitetun
ilmoituksen tekemisestä, jos yhteissijoitusyritys sen kotivaltion lainsäädännön perusteella
täyttää sijoitusrahastodirektiivin edellytykset,
eikä Finanssivalvonta mainittuna aikana
kiellä markkinoinnin aloittamista. Finanssivalvonta voi kieltää markkinoinnin aloittamisen, jos se on vastoin markkinointiin sovellettavaa lakia tai jos järjestelyt maksujen suorittamiseksi yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajille, osuuksien lunastamiseksi tai yhteissijoitusyrityksen tiedonantovelvollisuuksien toteuttamiseksi eivät vastaa Suomen
lakia. Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksestä, jolla markkinoinnin aloittaminen
kielletään, ulkomaiselle rahastoyhtiölle toimiluvan myöntäneen valtion Finanssivalvontaa vastaavalle valvontaviranomaiselle.
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Ulkomaisen rahastoyhtiön on ilmoitettava
Finanssivalvonnalle kirjallisesti 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin tulevista muutoksista vähintään kuukautta ennen niiden toteuttamista. Finanssivalvonta voi muuttaa aiottujen muutosten vuoksi Finanssivalvonnasta annetun lain 59 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa asetettuja määräyksiä ja ehtoja.

kirjallisesti etukäteen Finanssivalvonnalle 1
momentissa mainittuihin tietoihin tulevista
muutoksista. Finanssivalvonta voi muuttaa
aiottujen muutosten vuoksi Finanssivalvonnasta annetun lain 59 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa asetettuja ehtoja.

5§

Sivuliikkeen toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen

Palvelujen tarjoaminen sivuliikettä perustamatta
Ulkomaisella rahastoyhtiöllä, joka on saanut 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun toimiluvan
Euroopan talousalueessa kuuluvassa valtiossa, on oikeus harjoittaa toimintaa Suomessa myös perustamatta tytäryritystä tai sivuliikettä.
Ulkomainen rahastoyhtiö voi tarjota Suomessa toimilupansa mukaisia palveluita kotivaltion valvontaviranomaisen ilmoitettua siitä
Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava
tiedot siitä, mitä toimintaa ja miten rahastoyhtiö aikoo harjoittaa Suomessa, sekä tiedot
sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta. Sen estämättä,
mitä 1 §:n 5 momentissa säädetään, tässä
pykälässä tarkoitettuun ilmoitusmenettelyyn
ei sovelleta sijoitusrahastolain 130 §:n 1 momenttia.
Ulkomaisen rahastoyhtiön on ilmoitettava

6§

Sivuliikkeen toiminnan rajoittamisesta ja
kieltämisestä säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain 61 §:ssä. Finanssivalvonta voi
sen lisäksi, mitä mainitussa laissa säädetään,
kieltää tämän lain vastaisen toiminnan, jos
kielto on asian kiireellisyyden vuoksi välttämätön sijoittajien tai niiden henkilöiden etujen suojaamiseksi, joille palvelua on tarjottu.
8§
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen
Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 26 ja
27 §:ssä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 3 luvun
16 §:n 3 momentti, 7 luvun 1 c § sekä 10 luvun 1 §:n 3 momentti, 1 a §:n 3 momentti ja 1 b §:n
3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 luvun 16 §:n 3 momentti sekä 10 luvun 1 §:n 3
momentti, 1 a §:n 3 momentti ja 1 b §:n 3 momentti laissa 923/2007 ja 7 luvun 1 c § laissa
448/2005, sekä
muutetaan 3 luvun 16 §:n 5 momentti, 28 §:n 4 momentti, 3 a luvun 9 §:n 3 momentti, 7
luvun 1 ja 2 §, 8 luvun 3 § ja 10 luvun 3 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 luvun 16 §:n
5 momentti, 28 §:n 4 momentti, 3 a luvun 9 §:n 3 momentti ja 8 luvun 3 § mainitussa laissa
923/2007, 7 luvun 1 § laeissa 581/1996, 1536/2001 ja 600/2003 ja mainitussa laissa 923/2007,
2 § mainituissa laeissa 1536/2001, 448/2005 ja 923/2007 sekä 10 luvun 3 §:n 4 momentti laissa
392/2008, seuraavasti:
3 luku

paperipörssiä järjestämästä julkista kaupankäyntiä arvopaperilla säädetään 7 luvun 2 §:ssä.

Julkinen kaupankäynti
16 §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä pykälässä säädetään arvopaperipörssistä, sovelletaan vastaavasti yhteisöön,
jonka määräysvallassa arvopaperipörssi on 1
luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
28 §
Arvopaperin julkisen kaupankäynnin
lopettaminen
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan oikeudesta kieltää arvoHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

3 a luku
Monenkeskinen kaupankäynti
9§
Kaupankäynnin keskeyttäminen ja
lopettaminen
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan oikeudesta määrätä monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä keskeyttämään kaupankäynti arvopaperilla säädetään 7 luvun 1 a §:ssä. Finanssivalvonnan
oikeudesta kieltää monenkeskinen kaupankäynti arvopaperilla säädetään 7 luvun 2 §:ssä.
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7 luku
Arvopaperimarkkinoiden valvonta
Valvontaviranomainen
1§
Tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten ja viranomaisten määräysten sekä viranomaisten tämän lain nojalla vahvistamien
sääntöjen noudattamista valvoo Finanssivalvonta. Tässä laissa oleva viittaus Rahoitustarkastukseen tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
Finanssivalvonta ei valvo kauppaa, jota
Suomen Pankki käy arvopapereilla rahapoliittisten tehtäviensä hoitamiseksi.

Finanssivalvonnan antamaan kieltoon, joka
koskee 3 luvun 36 §:n, 3 a luvun 10 §:n tai 4
luvun 1 tai 2 §:n vastaista menettelyä, sovelletaan Finanssivalvonnasta annetun lain 48 ja
49 §:ää. Finanssivalvonnan antamaan kieltoon, joka koskee muuta kuin tässä pykälässä
tarkoitettua tämän lain, sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten tai viranomaisten
tämän lain nojalla vahvistamien sääntöjen
vastaista menettelyä, sovelletaan Finanssivalvonnasta annetun lain 33 §:ää.
8 luku
Rangaistussäännökset
Arvopaperimarkkinarikkomus

2§
Finanssivalvonta voi kieltää sitä, joka elinkeinotoiminnassa markkinoi tai hankkii arvopapereita, jatkamasta tai uudistamasta 2 luvun vastaista menettelyä. Finanssivalvonta
voi kieltää arvopaperipörssiä tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjää järjestämästä
kaupankäyntiä sen kohteeksi otetulla tai haetulla arvopaperilla, jos kaupankäynnissä
taikka siihen liittyvää arvopaperin liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvää
tiedonantovelvollisuutta täytettäessä toimitaan olennaisesti vastoin tätä lakia tai sen
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä
taikka julkisen kaupankäynnin tai monenkeskisen kaupankäynnin sääntöjä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuun kieltoon
sovelletaan Finanssivalvonnasta annetun
lain (878/2008) 48 ja 49 §:ää.
Määrätessään 1 momentissa tarkoitetun
kiellon Finanssivalvonta voi velvoittaa 2 luvun vastaisen menettelyn oikaistavaksi, jos
sitä sijoittajille aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena.

3§
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo 3 luvun 2 tai 36 §:n taikka 3 a luvun 10
§:n säännöksiä, on tuomittava, jollei teko ole
vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, arvopaperimarkkinarikkomuksesta sakkoon.
10 luku
Erinäisiä säännöksiä
Muutoksenhaku
3§
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:n 3
momenttia ei sovelleta muutoksenhakuun
päätöksestä, joka koskee 3 luvun 30 §:n 7
momentissa ja 31 §:n 2 momentissa sekä 6
luvun 10 §:n 4 momentissa tarkoitettua asiaa.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan panttilainauslaitoksista 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1353/1992) 5 a,
5 b ja 34 §, sellaisina kuin ne ovat, 5 a § laeissa 769/1997 ja 598/2003, 5 b § mainitussa laissa
598/2003 ja 34 § osaksi mainitussa laissa 769/1997,
muutetaan 3 §, 4 §:n 1 ja 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 10, 11, 11 a ja 13 a §, 30 §:n 3
momentti, 30 a, 30 b ja 40 §, sellaisina kuin ne ovat, 3, 10, 11 ja 11 a § mainitussa laissa
769/1997, 4 §:n 1 ja 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti mainitussa laissa 598/2003, 13 a §
mainitussa laissa 769/1997 sekä laeissa 640/2006 ja 478/2007, 30 §:n 3 momentti mainitussa
laissa 640/2006, 30 a § laissa 757/2004 ja mainitussa laissa 640/2006, 30 b § laissa 1429/2007
sekä 40 § mainitussa laissa 769/1997 ja laissa 77/1998, sekä
lisätään lakiin uusi 11 b, 40 a, 40 b ja 40 c § seuraavasti:
3§
Tämän lain noudattamista valvoo keskushallintoviranomaisena Etelä-Suomen lääninhallitus (lääninhallitus).
4§
Panttilainaustoiminnan harjoittamiseen on
haettava lääninhallitukselta toimilupa. 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. Lääninhallituksella on oikeus vaatia
myös muita tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Panttilainauslaitoksen toimilupahakemuksesta on pyydettävä asianomaisen paikkakunnan poliisin lausunto.
— — — — — — — — — — — — —
5§
— — — — — — — — — — — — —
Lääninhallituksella on oikeus toimiluvan
hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan panttiHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
9 /148

lainauslaitoksen liiketoimintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.
10 §
Panttilainauslaitoksen sivutoimipaikkojen
perustamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle.
11 §
Ennen kuin panttilainauslaitos aloittaa toimintansa, laitoksen on toimitettava lääninhallitukselle:
1) täydellinen ote rekisteriviranomaisen
suorittamasta laitoksen rekisteröinnistä, johon sisältyy yhtiöjärjestys;
2) hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toimitusjohtajan sekä, jos varatoimitusjohtaja on
valittu, varatoimitusjohtajan, tilintarkastajien
ja varatilintarkastajien nimet, kansalaisuus ja
kotipaikka;
3) selvitys siitä, miten pantit säilytetään
sekä millä tavoin pantit vakuutetaan.
Jos 1 momentissa mainituissa tiedoissa tapahtuu muutos, siitä on viipymättä ilmoitettava lääninhallitukselle.
11 a §
Panttilainauslaitoksen on ennen toiminnan
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aloittamista ilmoitettava lääninhallitukselle
ne panttilainauslaitoksen osuuksien omistajat,
jotka omistavat vähintään 10 prosenttia osakepääomasta taikka joiden osuus tuottaa vähintään 10 prosenttia laitoksen osakkeiden
äänivallasta tai muutoin oikeuttaa käyttämään
siihen rinnastettavaa vaikutusvaltaa panttilainauslaitoksen hallinnossa, sekä omistusten
suuruus. Ilmoituksessa on annettava tarpeelliset tiedot osuuden suuruudesta ja sen omistajasta. Panttilainauslaitoksen on välittömästi
ilmoitettava sen tietoon tulleet osuuksien
omistuksessa tapahtuneet muutokset.
Jos lääninhallitus havaitsee osuuden omistuksen vaarantavan panttilainauslaitoksen varovaista ja tervettä liiketoimintaa, lääninhallitus voi kieltää osuuden omistajan äänivallan
käyttämisen.
Lääninhallitus voi antaa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen
ilmoittamisesta lääninhallitukselle.
11 b §
Toimiluvan haltijan on toimitettava lääninhallitukselle jäljennökset tilintarkastuskertomuksesta ja tilinpäätöksestä liitteineen kahden kuukauden kuluessa tuloslaskelman ja
taseen vahvistamisesta. Toimiluvan haltijan
on myös viipymättä tehtävä lääninhallitukselle ilmoitus hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vaihtumisesta ja esitettävä selvitys
toimitusjohtajan kelpoisuudesta.
13 a §
Lääninhallituksen on määrättävä panttilainauslaitokselle kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos:
1) 13 §:n säännöksiä ei ole noudatettu;
2) tilintarkastaja ei ole tilintarkastuslain 24
tai 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla riippumaton;
tai
3) yhtiöjärjestykseen otettua tilintarkastajien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa
määräystä on rikottu.
Lääninhallituksen on pyydettävä Keskuskauppakamarin
tilintarkastuslautakunnalta
lausunto 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa riippumattomuutta koskevassa asiassa
ennen sen ratkaisemista.
Lääninhallituksen määräys on voimassa siihen asti, kunnes 1 momentissa tarkoitetun tilintarkastajan tilalle on valittu tilintarkastaja.

Lääninhallitus antaa panttilainauslaitokselle osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetun määräyksen.
Lääninhallitus voi kesken toimikauden
erottaa määräämänsä tilintarkastajan toimestaan.
30 §
— — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiölain 6 luvun 10 §:n 2 momentissa ja 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan
antaa panttilainauslaitokselle lääninhallitus.
30 a §
Jos panttilainauslaitos aikoo siirtää kotipaikkansa Euroopan talousalueeseen kuuluvaan toiseen valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklassa säädetään, panttilainauslaitoksen on lähetettävä lääninhallitukselle jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja selonteosta viipymättä sen
jälkeen, kun panttilainauslaitos on ilmoittanut
suunnitelman rekisteröitäväksi.
Rekisteriviranomainen ei saa antaa eurooppayhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tarkoitettua todistusta, jos lääninhallitus on
ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen saman pykälän 2 momentissa tarkoitetun luvan
myöntämistä, että panttilainauslaitos ei ole
noudattanut kotipaikan siirtoa tai Suomessa
tapahtuvan toiminnan lopettamista koskevia
säännöksiä. Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun
6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos lääninhallitus on ilmoittanut,
ettei se vastusta kotipaikan siirtoa.
30 b §
Jos panttilainauslaitos osallistuu rajat ylittävään sulautumiseen tai jakautumiseen Euroopan talousalueella, rekisteriviranomainen
ei saa antaa tällaista sulautumista koskevaa
eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa taikka
osakeyhtiölain 16 luvun 26 §:ssä tai jakautumista koskevaa 17 luvun 25 §:ssä tarkoitettua
todistusta, jos lääninhallitus on ilmoittanut
rekisteriviranomaiselle ennen saman pykälän
2 momentissa tarkoitetun luvan myöntämistä,
että panttilainauslaitos ei ole noudattanut sulautumista, jakautumista tai Suomessa tapahtuvan toiminnan lopettamista koskevia sään-
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nöksiä. Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi
on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2
momentissa tai 17 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos lääninhallitus on ilmoittanut, ettei se vastusta sulautumista tai jakautumista.
40 §
Lääninhallituksen on kiellettävä panttilainaustoiminta, jota harjoitetaan ilman tässä
laissa säädettyä toimilupaa.
Jos toimiluvan haltija laiminlyö, mitä sen
velvollisuudeksi on tässä laissa tai rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008)
säädetty taikka toimiluvan haltijan yhtiöjärjestyksessä määrätty, lääninhallitus voi kehottaa toimiluvan haltijaa täyttämään velvollisuutensa määräajassa.
Lääninhallitus voi asettaa tässä pykälässä
tarkoitetun kiellon tai kehotuksen tehosteeksi
uhkasakon. Edellä 1 momentissa tarkoitettua
kieltoa on kuitenkin tehostettava uhkasakolla,
jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.
Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Uhkasakosta
säädetään muilta osin uhkasakkolaissa
(1113/1990).
40 a §
Lääninhallituksen on peruutettava toimilupa, jos:
1) panttilainauslaitoksen toiminnassa on
olennaisesti rikottu lakia, asetusta tai viranomaisen niiden nojalla antamia tai vahvistamia määräyksiä taikka jos luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa;
2) panttilainauslaitos on lopettanut toimintansa yli 6 kuukauden ajaksi;
3) panttilainauslaitoksen toimintaa ei ole
aloitettu 12 kuukauden sisällä toimiluvan
myöntämisestä; tai
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4) toimilupaa haettaessa on annettu vääriä
tietoja.
Jos lääninhallitus peruuttaa 1 momentin
nojalla panttilainauslaitoksen toimiluvan, lääninhallitus voi samalla antaa määräyksiä
siitä, miten toiminnan lopettamisen tulee tapahtua.
Lääninhallituksen on ilmoitettava toimiluvan peruuttamisesta rekisteriviranomaiselle.
Jos toimiluvan peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta, lääninhallitus voi
sen sijasta antaa toimiluvan haltijalle kirjallisen varoituksen.
Lääninhallitus voi panttilainauslaitoksen
hakemuksesta peruuttaa panttilainauslaitoksen toimiluvan, jos panttilainauslaitos on
päättänyt lopettaa luvanvaraisen toiminnan
harjoittamisen. Tässä momentissa tarkoitettuun toimiluvan peruuttamiseen sovelletaan,
mitä 2 ja 3 momentissa säädetään.
40 b §
Lääninhallituksella on oikeus saada valvontaa sekä toimiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja sakon
täytäntöönpanosta
annetun
lain
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä.
Lääninhallituksella on salassapitosäännösten estämättä oikeus pyynnöstä saada toimiluvan haltijalta tämän lain noudattamisen valvontaa varten muut tarpeelliset tiedot.
40 c §
Muutoksen hakemisesta tämän lain nojalla
tehtyyn päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).
Tässä laissa tarkoitettua päätöstä toimiluvan peruuttamisesta on muutoksenhausta
huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN
Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 18 päivänä heinäkuuta 2008 annetun vakuutusyhtiölain (521/2008) 7 luvun 7 §, 25
luvun 2 §:n 1 momentti ja 4—8 § sekä 26 luvun 14—16 ja 18—20 §,
muutetaan 1 luvun 13 §:n 3 momentti, 2 luvun 6 §:n 4 momentti, 7 luvun 1 §:n 2 momentti,
12 luvun 6 §:n 1 momentti, 19 luvun 11 §, 20 luvun 11 §, 21 luvun 13 ja 14 §, 22 luvun 8 §, 23
luvun 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentin 2 kohta ja 4 §:n 3 momentti, 25 luvun 2 §:n otsikko,
11 §:n 1 ja 3 momentti ja 22 §, 26 luvun 2 §:n 2—4 momentti, 29 luvun 3 §:n 1 momentin 2
kohta ja 5 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 30 luvun 2 § ja
lisätään 2 lukuun uusi 9 a § seuraavasti:
1 luku
Vakuutusyhtiön toiminnan keskeiset
periaatteet ja lain soveltaminen
13 §
Toimilupa, pääkonttori ja valvonta
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusyhtiöiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Tässä laissa oleva viittaus
Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
2 luku
Vakuutusyhtiön perustaminen ja
toimilupa
6§
Toimiluvan myöntämisen edellytykset
— — — — — — — — — — — — —
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

Jos päätöstä ei ole annettu 1 momentissa
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on annettu päätös. Finanssivalvonnan on
ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle. Valituksen tekemisestä ja käsittelystä säädetään muilta osin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008).

9a§
Toimiluvan peruuttaminen ja toimiluvan
mukaisen toiminnan rajoittaminen
Vakuutusyhtiön toimiluvan peruuttamisesta ja toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain 26 ja 27 §:ssä.
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Tilintarkastus ja erityinen tarkastus
1§

on oikeus valittaa Finanssivalvonnan päätöksestä noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta
annetussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

Sovellettava laki

20 luku

— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusomistusyhteisön tilintarkastukseen sovelletaan tämän luvun 3 §:ää ja Finanssivalvonnasta annetun lain 31 §:ää.
— — — — — — — — — — — — —

Vakuutusosakeyhtiön jakautuminen
11 §

7 luku

12 luku
Vakuutusyhtiön vakavaraisuusaseman
ennakoiva valvonta
6§

Muutoksenhaku
Jakautuvalla ja vastaanottavalla yhtiöllä
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo Finanssivalvonnan päätöksen loukkaavan oikeuttaan, on oikeus valittaa Finanssivalvonnan päätöksestä noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään. Valitus
on käsiteltävä kiireellisenä.

Valvontatoimenpiteet
21 luku
Jos henkivakuutusyhtiön perusvaatimustestiä varten laskettu laajennettu toimintapääoma alittaa sille 5 §:n 2 momentin mukaan
lasketun perusvaatimustestin mukaisen pääomavaatimuksen, yhtiön on viipymättä toimitettava Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi
suunnitelma vakavaraisuusasemansa palauttamiseksi sellaiselle tasolle, että perusvaatimustestiä varten laskettu laajennettu toimintapääoma täyttää sille asetetun vaatimuksen.
Jos Finanssivalvonta ei hyväksy suunnitelmaa tai yhtiö ei kykene sille asetetussa määräajassa toteuttamaan suunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä, Finanssivalvonta voi rajoittaa henkivakuutusyhtiön toimiluvan mukaista toimintaa tai peruuttaa toimiluvan niin
kuin Finanssivalvonnasta annetun lain 26 ja
27 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
19 luku
Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden
lunastaminen
11 §
Muutoksenhaku
Sulautumiseen osallistuvilla yhtiöillä ja
muistutuksentekijällä, joka katsoo Finanssivalvonnan päätöksen loukkaavan oikeuttaan,

Vakuutuskannan luovuttaminen
13 §
Muutoksenhaku
Luovuttavalla ja vastaanottavalla yhtiöllä
sekä muistutuksentekijällä, joka katsoo Finanssivalvonnan päätöksen loukkaavan oikeuttaan, on oikeus valittaa Finanssivalvonnan päätöksestä noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään. Valitus
on käsiteltävä kiireellisenä.
14 §
Vakuutuskannan luovuttamista koskevat
oikeusvaikutukset
Vakuutuskanta siirtyy vastaanottavalle yhtiölle, kun Finanssivalvonta on antanut siihen
suostumuksensa. Finanssivalvonta voi hakemuksesta päättää, että vakuutuskanta siirtyy
tätä myöhempänä ajankohtana.
Koko vakuutuskantansa toiselle vakuutusyhtiölle luovuttaneen ja vakuutustoiminnan
harjoittamisen luopumisesta ilmoittaneen vakuutusyhtiön toimiluvan peruuttamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain
26 §:n 4 momentissa. Muun liiketoiminnan
harjoittamista jatkamattoman yhtiön purkamisesta säädetään osakeyhtiölain 20 luvussa.
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Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, koko vakuutuskantansa luovuttanut vakuutusosakeyhtiö, jonka toimilupa on peruutettu Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n
4 momentin mukaisesti, voi kuitenkin jatkaa
toimintaansa muuta liiketoimintaa harjoittavana osakeyhtiönä ilman 23 luvussa säädettyä selvitys- ja purkamismenettelyä tehtyään
tarvittavat muutokset yhtiöjärjestykseen. Yhtiöjärjestyksen muutos on ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa toimiluvan peruuttamisesta. Jos yhtiöjärjestyksen muutosta ei ole ilmoitettu rekisteröitäväksi sanotussa ajassa tai jos rekisteröinti on
evätty ja epäämispäätös on saanut lainvoiman, päätös toiminnan jatkamisesta on rauennut. Tässä momentissa tarkoitetulle yhtiöjärjestyksen muutokselle ei vaadita Finanssivalvonnan vahvistusta.
22 luku
Yhtiömuodon muuttaminen
8§

20 luvussa säädetään osakkeenomistajasta,
sovelletaan vastaavasti keskinäisen vakuutusyhtiön vakuutuksenottajaosakkaisiin, jotka
olivat yhtiön osakkaita silloin, kun vakuutuskannan luovutusta koskeva yhtiökokouksen
päätös tehtiin. Jaettaessa omaisuutta osakeyhtiölain 20 luvun 15 §:n 1 momentin mukaisesti jaossa on otettava huomioon, mitä tämän luvun 22 §:n 2 momentissa säädetään
keskinäisen vakuutusyhtiön takuupääoman
takaisin maksamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
2§
Selvitystilaan asettamisen edellytykset
Vakuutusyhtiö on asetettava selvitystilaan
ja purettava, jos:
— — — — — — — — — — — — —
2) vakuutusyhtiön toimilupa on peruutettu
Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n 1 tai
2 momentin perusteella.
— — — — — — — — — — — — —
4§

Muutoksenhaku

Selvitystilaan asettamisesta päättäminen

Yhtiöllä sekä muistutuksentekijällä, joka
katsoo Finanssivalvonnan päätöksen loukkaavan oikeuttaan, on oikeus valittaa Finanssivalvonnan päätöksestä noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään.
Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 ja 2 momentissa
säädetään, Finanssivalvonta määrää vakuutusyhtiön välittömästi ja ilman yhtiökokouksen päätöstä selvitystilaan ja purettavaksi,
kun vakuutusyhtiön toimilupa on peruutettu
Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n 1 tai
2 momentin perusteella.

23 luku
Selvitystila ja konkurssi
1§
Osakeyhtiölain ja konkurssilain soveltaminen
Jos vakuutusyhtiön toimilupa on Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla peruutettu sen johdosta, että yhtiö on luovuttanut koko vakuutuskantansa toiselle vakuutusyhtiölle, yhtiö
on ilmoittanut lopettavansa vakuutustoiminnan eikä yhtiö jatka muun liiketoiminnan harjoittamista, vakuutusyhtiön selvitystilaan ja
yhtiön purkamiseen sovelletaan vastaavasti,
mitä osakeyhtiöstä osakeyhtiölain 20 luvun
1—22 §:ssä säädetään. Mitä osakeyhtiölain

25 luku
Vakuutusyhtiön ja vakuutusomistusyhteisön valvonta
2§
Sosiaali- ja terveysministeriön oikeus saada
tietoja
— — — — — — — — — — — — —
11 §
Asiamiehen asettaminen ja asiamiehen
oikeudet
Edellä 9 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa Finanssivalvonnan on asetettava vakuutus-
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yhtiöön Finanssivalvonnasta annetun lain
29 §:ssä tarkoitettu asiamies. Asiamiehen
tehtävänä on valvoa, että yhtiö noudattaa
omaisuuden luovutus- ja panttauskieltoa.
Asiamiehellä on mainitun pykälän mukaisten
valtuuksien lisäksi oikeus päättää suostumuksen antamisesta tämän luvun 13 §:ssä tarkoitettuihin oikeustoimiin.
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on annettava asiamiehelle todistus hänen määräämisestään 1 momentissa tarkoitettuun tehtävään.
— — — — — — — — — — — — —
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Vakuutusyhtiöön, jonka emoyritys on monialaomistusyhteisö, sovelletaan 13 ja 17 §:ää
sekä Finanssivalvonnasta annetun lain
24 §:ää ja 26 §:n 1 momentin 2 kohtaa.
29 luku
Riitojen ratkaiseminen ja rangaistusseuraamukset
3§
Vakuutustoiminnan luvaton harjoittaminen

22 §
Täytäntöönpano ja muutoksenhaku
Omaisuuden luovutus- ja panttauskieltoa
koskevasta päätöksestä voidaan valittaa noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta annetussa
laissa säädetään. Valitus on tehtävä 30 päivän
kuluessa siitä, kun viraston päätös on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
26 luku
Vakuutusyritysryhmittymän lisävalvonta
sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonta
2§
Vakuutusyritysryhmittymät ja niiden lisävalvontaan sovellettavat säännökset
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusyhtiöön, joka on omistajayrityksenä vähintään yhdessä vakuutusyrityksessä
tai kolmannen maan vakuutusyrityksessä, sovelletaan 4 §:ää, 5 §:n 1 momenttia,
6—11 §:ää, 12 §:n 1 ja 3 momenttia, 13 ja
17 §:ää sekä Finanssivalvonnasta annetun
lain 24 §:ää ja 26 §:n 1 momentin 2 kohtaa.
Jäljempänä 5 §:n 2 ja 3 momenttia,
6—11 §:ää, 12 §:n 2 ja 3 momenttia, 13 ja
17 §:ää sekä Finanssivalvonnasta annetun
lain 24 §:ää ja 26 §:n 1 momentin 2 kohtaa
sovelletaan vakuutusyhtiöön, jonka emoyritys on vakuutusomistusyhteisö tai kolmannen
maan vakuutusyritys.

Joka tahallaan
— — — — — — — — — — — — —
2) antaa 23 luvun 17 §:n 2 momentin tai
35 §:n 1 momentin tai Finanssivalvonnasta
annetun lain 27 §:n 1 momentin nojalla määrätyn toiminnan rajoituksen vastaisesti uusia
vakuutuksia,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen,
vakuutustoiminnan luvattomasta harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —
5§
Vakuutusyhtiörikkomus
Joka tahallaan
— — — — — — — — — — — — —
5) rikkoo osakeyhtiölain 8 luvun 10 §:n
säännöstä tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen tai toimintakertomuksen toimittamisesta
taikka jättää toimittamatta 3 luvun 2, 5, 8, 12
tai 19—21 §:n, 4 luvun 5 tai 11 §:n, 11 luvun
23, 25 tai 26 §:n, 12 luvun 5, 6, 13 tai 14 §:n,
15 luvun 1 §:n, 21 luvun 4 §:n, 23 luvun 7,
18, 25, 27, 31, 37 tai 38 §:n, 25 luvun 2, 3 tai
12 §:n, 26 luvun 5, 12 tai 13 §:n, 31 luvun
4 §:n tai Finanssivalvonnasta annetun lain
31 §:n mukaan Finanssivalvonnalle annettavan ilmoituksen tai muun tiedon tai
— — — — — — — — — — — — —
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta,
vakuutusyhtiörikkomuksesta
sakkoon.
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30 luku

Salassapitovelvollisuus ja oikeus tietojen
luovuttamiseen
2§
Sosiaali- ja terveysministeriön oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia
tietoja
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:
1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;
2) Finanssivalvonnalle;
3) muun ETA-valtion vakuutus- tai rahoitustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle;
4) vakuutusyhtiön tai vakuutusyhtiön
kanssa samaan konserniin kuuluvan luottotai rahoituslaitoksen tilintarkastajalle;
5) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, jonka tehtävänä on osallistua vakuutusyhtiön selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun vastaavaan menettelyyn;
6) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa vakuutusyhtiön
selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka
muuhun vastaavaan menettelyyn osallisina
olevien toimielinten valvonnasta;

7) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa vakuutusyhtiöiden, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten
tai muiden rahoituslaitosten lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien henkilöiden valvonnasta;
8) ETA-valtion riippumattomille vakuutusmatemaatikoille, jotka suorittavat vakuutusyhtiöiden laillisuusvalvontaa, ja näiden vakuutusmatemaatikoiden valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle;
9) ETA-valtion viranomaiselle tai toimielimelle, joka on lain mukaan vastuussa yhtiöoikeuden noudattamisen seurannasta ja rikkomusten tutkimisesta;
10) Suomen tai muun ETA-valtion keskuspankille ja muulle toimielimelle, jolla on rahapoliittisena viranomaisena samanlainen
tehtävä, sekä muulle maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle;
11) muun valtion kuin ETA-valtion 3—8
kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle tai toimielimelle valvontatehtävän suorittamiseksi,
jos annettavat tiedot asianomaisessa valtiossa
kuuluvat 1 §:ssä tarkoitetun salassapitovelvollisuuden piiriin.
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus
luovuttaa vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen kunkin 1 momentissa mainitun viranomaisen tehtävien suorittamiseksi.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

2825

N:o 894

Laki
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997)
1 §:n 3 momentti ja 6 §:n 3 momentti sekä 6 a §, sellaisina kuin ne ovat laissa 524/2008, sekä
lisätään lakiin uusi 6 b ja 6 c § seuraavasti:
1§
Lain soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan
sovelleta vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 3—5 §:ää, 13 §:n 1 momenttia,
14—19 §:ää, 2 luvun 3 §:n 1—5 momenttia,
4 ja 5 §:ää, 6 §:n 2 ja 3 momenttia, 7 §:ää,
10 §:n 1 momentin 3 kohtaa, 16, 17, 19 ja
20 §:ää, 3 lukua, 4 luvun 2—12 §:ää, 5 luvun
3 §:ää, 7 §:n 2 momenttia ja 21 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohtaa, 6 luvun 1—3 §:ää, 4 §:n
1—4 ja 6 momenttia, 5, 7 ja 8 §:ää, 10 §:n 2
kohtaa ja 11 §:ää, 7 luvun 6 §:n 2 momenttia,
8 luvun 19 §:ää, 9 luvun 1—5 ja 7—12 §:ää
ja 13 §:n 2 kohtaa, 10 luvun 1, 2 ja
4—25 §:ää, 11 luvun 1 §:ää, 2 §:n 8 ja 9
kohtaa, 5 §:n 1 momentin 4, 6 ja 9 kohtaa,
7—22 ja 25—27 §:ää, 12 ja 13 lukua, 14
luvun 5 §:ää, 16 luvun 2 §:n 2, 4 ja 6 momenttia, 5 §:n 3 momenttia, 6 §:n 4 momenttia, 8—10 ja 13 §:ää, 17 luvun 2 §:n 3
momenttia, 19 luvun 10 §:n 1 ja 2 momenttia,
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
10 /148

20 luvun 10 §:n 1 ja 2 momenttia, 21 luvun
6 ja 7 §:ää, 12 §:n 1 ja 2 momenttia ja
17—21 §:ää, 23 luvun 9 §:n 2 ja 3 momenttia
ja 31 §:n 3 momenttia, 24 lukua, 25 luvun
16 §:n 1 momenttia eikä 31 luvun 1 §:n 4
momenttia, 2 ja 10—12 §:ää.
— — — — — — — — — — — — —
2 luku
Työeläkevakuutusyhtiön perustaminen
6§
Toimilupa
— — — — — — — — — — — — —
Mitä vakuutusyhtiölain 2 luvun 6 §:n 1 ja 4
momentissa, 23 luvun 4 §:n 3 momentissa ja
5 §:ssä sekä 6 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään Finanssivalvonnasta, koskee myös valtioneuvostoa, jos kyse on työeläkevakuutusyhtiöstä. Työeläkevakuutusyhtiön toimilupaa
tai sen laajentamista koskevasta hakemuk-
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sesta sosiaali- ja terveysministeriön on pyydettävä Finanssivalvonnan lausunto.
— — — — — — — — — — — — —

6a§
Toimiluvan peruuttaminen
Valtioneuvosto voi peruuttaa työeläkevakuutusyhtiön toimiluvan, jos vakuutettuja
etuja ei voida riittävästi turvata rajoittamalla
yhtiön toimintaa 6 b §:n mukaisesti ja:
1) toimiluvan myöntämiselle tai toiminnan
aloittamiselle säädettyjä olennaisia edellytyksiä ei enää ole;
2) yhtiö ei ole kyennyt sille asetetussa
määräajassa suorittamaan vakuutusyhtiölain
26 luvun 12 tai 13 §:ssä tai tämän lain
20 §:ssä tarkoitetussa taloudellisen aseman
tervehdyttämissuunnitelmassa tai lyhyen aikavälin rahoitussuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä taikka jos tällaisen suunnitelman
toteuttaminen on laiminlyöty; tai
3) yhtiö on törkeästi laiminlyönyt noudattaa Finanssivalvonnasta annetun lain
(878/2008) 33 tai 48 §:n nojalla määrättyä
kieltoa.
Valtioneuvosto voi peruuttaa yhtiön toimiluvan myös, jos:
1) yhtiön toiminnassa on olennaisesti rikottu finanssimarkkinoita koskevia säännöksiä tai viranomaisen niiden nojalla antamia
tai vahvistamia määräyksiä, toimiluvan ehtoja tai yhtiön toimintaa koskevia sääntöjä;
2) yhtiö on lopettanut toimintansa yli kuuden kuukauden ajaksi tai se on asetettu selvitystilaan;
3) yhtiön liiketoimintaa ei ole aloitettu 12
kuukaudessa toimiluvan myöntämisestä; tai
4) toimilupaa haettaessa on annettu olennaisesti vääriä tai puutteellisia tietoja sääntelyn ja valvonnan kannalta merkityksellisistä
seikoista.
Yhtiölle on ennen 1 momentin 1 ja 3 kohdassa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
päätöksen tekemistä varattava kohtuullinen
määräaika puutteen korjaamiselle, jollei toimiluvan peruuttaminen välittömästi ole välttämätöntä vakuutettujen etujen turvaamiseksi.
Valtioneuvoston on peruutettava yhtiölle

myöntämänsä toimilupa, kun yhtiö on asetettu konkurssiin, määrätty selvitystilaan rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen päätöksellä taikka selvitysmiehet ovat antaneet
selvitystilaa koskevan lopputilityksen.
Jos toimiluvan peruuttaminen ei perustu
Finanssivalvonnan esitykseen, siitä on pyydettävä Finanssivalvonnan lausunto.

6b§
Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittaminen
Valtioneuvosto voi rajoittaa määräajaksi
yhtiön toimiluvan mukaista toimintaa, jos:
1) 6 a §:n 1 momentin 1—3 kohdassa
säädetyt toimiluvan peruuttamisedellytykset
eivät täyty; taikka
2) yhtiön hoidossa on muuten todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen vaarantaisi
vakuutetut edut.
Jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi määräajassa, valtioneuvosto voi määräajan päättymisen jälkeen muuttaa toimiluvan ehtoja toiminnan pysyväksi rajoittamiseksi.
Tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen
sovelletaan, mitä 6 a §:n 3—5 momentissa
säädetään.

3 luku
Työeläkevakuutusyhtiön osakkuus
6c§
Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön osakkaat
Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat ja vakuutetut
sekä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään,
takuuosuuksien omistajat.
Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön yhtiöjärjestyksessä vakuutuksenottajan osakkuutta
ei voida rajoittaa muutoin kuin siten, että
osakkuus syntyy vasta, kun vakuutuksen voimaantulosta on kulunut tietty aika, joka ei saa
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olla kolmea vuotta pitempi ja että jälleenvakuutuksen ottaminen ei tuota osakkuutta.

2827

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(398/1995) 8 §, 15 §:n 1 momentti, 15 c ja 16 §, 42 §:n 2 momentti, 43, 44 ja 72 § ja 79 §:n 2
ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 §, 15 §:n 1 momentti, 16 §, 42 §:n 2 momentti, 43, 44
ja 72 § laissa 525/2008, 15 c § laissa 331/2004, 79 §:n 2 momentti mainituissa laeissa
331/2004 ja 525/2008 ja 3 momentti laissa 637/2000 ja mainitussa laissa 525/2008, sekä
muutetaan 7 §:n 1 momentti, 9 §, 12 §:n 1 momentti, 14, 17, 21 ja 45 §, 47 §:n 5 momentti,
60 ja 69 §, 76 §:n 2 kohta ja 77 §, sellaisina kuin ne ovat, 7 §:n 1 momentti, 9 §, 12 §:n 1
momentti, 17, 21 ja 45 §, 47 §:n 5 momentti ja 60 § mainitussa laissa 525/2008, 14 § osaksi
laissa 80/1999, 69 § mainitussa laissa 80/1999, 76 §:n 2 kohta laissa 363/2001 ja 77 § laissa
359/2002, seuraavasti:
7§
Sivuliikkeen perustamisilmoitus

vonta ei ole tehnyt ilmoitusta mainitussa pykälässä säädetyssä määräajassa, kun sen käsittelylle säädetty määräaika on päättynyt.

Ulkomainen ETA-vakuutusyhtiö voi harjoittaa vakuutusliikettä Suomessa sijoittautumisoikeuden perusteella, kotivaltion vakuutustarkastuksesta vastaavan viranomaisen ilmoitettua siitä Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava riittävät tiedot perustettavaksi
aiotun sivuliikkeen liiketoiminnasta, hallinnosta ja pääasiamiehestä. Vakuutustoiminnan
harjoittamisena sijoittautumisoikeuden perusteella pidetään sivuliikkeen perustamista
Suomeen.
— — — — — — — — — — — — —

Jos ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön kotivaltionsa vakuutustarkastuksesta vastaavalle
viranomaiselle ilmoittamissa 7 tai 10 §:ssä
tarkoitettuihin ilmoituksiin sisältyvissä tiedoissa tapahtuu muutos, noudatetaan 9 §:ssä
tai vastaavasti 11 §:ssä säädettyä menettelyä.
— — — — — — — — — — — — —

9§

14 §

Sivuliikkeen toiminnan aloittaminen

Ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden
valvonta

Sivuliike voi aloittaa ensivakuutusliikkeen
harjoittamisen Suomessa, kun ulkomainen
ETA-vakuutusyhtiö on saanut Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 59 §:ssä
tarkoitetun ilmoituksen tai, jos Finanssival-

Finanssivalvonta valvoo ulkomaisen ETAvakuutusyhtiön toimintaa Suomessa niin kuin
tässä laissa ja Finanssivalvonnasta annetussa
laissa säädetään. Tässä laissa oleva viittaus

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

12 §
Tietojen muutokset

N:o 895
Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
17 §
Sivuliikkeen toiminnan rajoittaminen ja
kieltäminen
Sivuliikkeen toiminnan kieltämisestä ja rajoittamisesta säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain 61 §:ssä.
21 §
Valitusoikeus
Finanssivalvonnan on kuuden kuukauden
kuluessa hakemuksen vireille tulosta ja asian
ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen ja
selvitysten toimittamisesta päätettävä toimiluvan myöntämisestä tai epäämisestä.
Jos päätöstä ei ole annettu 1 momentissa
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on annettu päätös. Finanssivalvonnan on
ilmoitettava päätöksen antamisesta valitusviranomaiselle. Muilta osin valituksen tekemisestä ja käsittelystä säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä.
45 §
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan
peruuttaminen
Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 26 ja
27 §:ssä.
47 §
Omaisuuden luovutus- ja panttauskielto
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on asetettava kolmannen maan vakuutusyhtiön sivuliikkeeseen Finanssivalvonnasta annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu asiamies. Asiamiehen tehtävänä on
valvoa, että yhtiö noudattaa omaisuuden luovutus- ja panttauskieltoa. Asiamiehellä on
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mainitun pykälän mukaisten valtuuksien lisäksi oikeus päättää suostumuksen antamisesta vakuutusyhtiölain 25 luvun 13 §:ssä
tarkoitettuihin oikeustoimiin.
— — — — — — — — — — — — —
60 §
Markkinointi
Ulkomaisen vakuutusyhtiön markkinoinnissa sekä markkinoinnin ja sopimusehtojen
valvonnassa noudatetaan, mitä vakuutusyhtiölaissa ja Finanssivalvonnasta annetussa
laissa säädetään. Ulkomaisen vakuutusyhtiön
on lisäksi markkinoinnissaan ilmoitettava nimensä, yhtiömuotonsa, kotivaltionsa, pääkonttorinsa osoite sekä sen toimipaikan tai
sivuliikkeen osoite, jonka kanssa vakuutussopimus on tarkoitus tehdä.
69 §
Kuulutus virallisessa lehdessä
Finanssivalvonnan on kiellettyään 15 §:n 2
momentin tai Finanssivalvonnasta annetun
lain 61 §:n 3 momentin nojalla ulkomaista
ETA-vakuutusyhtiötä luovuttamasta tai panttaamasta yhtiön Suomessa olevaa omaisuutta
tai kiellettyään yhtiötä suorittamasta vakuutuksen takaisinostoarvoa vakuutuksenottajille
julkaistava kieltopäätös yhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä sekä tarvittaessa
yhdessä tai useammassa päivälehdessä.
76 §
Vakuutustoiminnan luvaton harjoittaminen
Joka tahallaan
— — — — — — — — — — — — —
2) antaa 13 §:n, 17 §:n 3 momentin tai
55 §:n säännösten taikka Finanssivalvonnasta
annetun lain 27 §:n 1 momentin nojalla määrätyn toiminnan rajoituksen vastaisesti uusia
vakuutuksia,
on tuomittava siten kuin vakuutusyhtiölaissa säädetään vakuutustoiminnan luvattomasta harjoittamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
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N:o 895
77 §

män kiellon vastaisesti luovuttaa tai panttaa
yhtiön Suomessa olevaa omaisuutta, on tuomittava siten kuin vakuutusyhtiölaissa säädetään vakuutusyhtiörikoksesta.

Vakuutusyhtiörikos
Joka Finanssivalvonnan 15 §:n 2 momentin tai 47 §:n taikka Finanssivalvonnasta annetun lain 61 §:n 3 momentin nojalla määrää-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 896

Laki
vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 9 luvun
5 §, 12 luvun 6, 6 d ja 7 §, 12 a luvun 9 ja 10 § sekä 16 luvun 10 §:n 3 momentti, sellaisina
kuin ne ovat, 9 luvun 5 § laeissa 340/2000 ja 1320/2004, 12 luvun 6 § laissa 81/1999 ja
mainitussa laissa 340/2000, 12 luvun 6 d § laeissa 952/2000 ja 333/2004, 12 luvun 7 §
mainitussa laissa 333/2004, 12 a luvun 9 ja 10 § mainitussa laissa 952/2000 ja 16 luvun 10 §:n
3 momentti laissa 638/2000, sekä
muutetaan 2 luvun 5 a §:n 2 momentti, 8 luvun 2 §:n 4 momentti, 12 luvun 1, 2, 4 ja 6 a §
ja 6 c §:n 4 momentti, 14 luvun 11 §:n 4 momentti, 14 a luvun 9 §:n 4 momentti sekä 16 luvun
7 §:n 2 kohta ja 10 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 5 a §:n 2 momentti
mainitussa laissa 340/2000, 8 luvun 2 §:n 4 momentti laissa 719/2005, 12 luvun 1 § mainitussa
laissa 81/1999, 12 luvun 2 § laissa 365/2001, 12 luvun 4 § mainitussa laissa 340/2000 ja laissa
709/2004, 12 luvun 6 a § mainituissa laeissa 340/2000 ja 952/2000, 12 luvun 6 c §:n 4
momentti, 16 luvun 7 §:n 2 kohta ja 10 §:n 2 momentti mainitussa laissa 333/2004 sekä 14
luvun 11 §:n 4 momentti ja 14 a luvun 9 §:n 4 momentti mainitussa laissa 719/2005,
seuraavasti:
2 luku

käsittelystä säädetään muilta osin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008).

Vakuutusyhdistyksen perustaminen
5a§
— — — — — — — — — — — — —
Jos päätöstä ei ole annettu 1 momentissa
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes hakemukseen on annettu päätös. Päätöksen antamisesta Finanssivalvonnan on ilmoitettava valitusviranomaiselle. Valituksen tekemisestä ja
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

8 luku
Yhteisömuodon muuttaminen
2§
— — — — — — — — — — — — —
Yhdistys sekä muistutuksentekijä saavat
valittaa päätöksestä noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
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N:o 896
12 luku

14 luku

Vakuutusyhdistysten valvonta

Sulautuminen

1§
Vakuutusyhdistysten toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Tässä laissa oleva viittaus
Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.

11 §
— — — — — — — — — — — — —
Sulautuva ja vastaanottava yhdistys sekä
muistutuksentekijä saavat valittaa päätöksestä
noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä
kiireellisenä.
— — — — — — — — — — — — —

2§
Vakuutusyhdistysten markkinoinnissa sekä
markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonnassa noudatetaan, mitä vakuutusyhtiölaissa
(521/2008) ja Finanssivalvonnasta annetussa
laissa säädetään.
4§
Finanssivalvonta valvoo, että vakuutusyhdistykset noudattavat vakuutustoimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja hyvää vakuutustapaa.
Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa
erityisesti, että vakuutusyhdistyksen vakavaraisuus ja siihen vaikuttavat seikat on järjestetty vakuutetut edut turvaavalla tavalla ja
että yhdistyksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmät ovat riittävät ja luotettavat. Lisäksi
Finanssivalvonta valvoo vakuutusyhdistysten
markkinointia ja sopimusehtojen käyttöä.
6a§
Jos Finanssivalvonta on määrännyt vakuutusyhdistyksen toiminnan lopetettavaksi, vakuutusyhdistys on selvitystilassa ja se on purettava.
6c§
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on asetettava vakuutusyhdistykseen Finanssivalvonnasta annetun
lain 29 §:ssä tarkoitettu asiamies. Asiamiehen
tehtävänä on valvoa, että yhdistys noudattaa
omaisuuden luovutus- ja panttauskieltoa.
Asiamiehellä on mainitussa pykälässä säädettyjen valtuuksien lisäksi oikeus päättää suostumuksen antamisesta vakuutusyhtiölain 25
luvun 13 §:ssä tarkoitettuihin oikeustoimiin.
— — — — — — — — — — — — —

14 a luku
Vakuutuskannan luovuttaminen
9§
— — — — — — — — — — — — —
Luovuttava ja vastaanottava yhdistys sekä
muistutuksentekijä saavat valittaa päätöksestä
noudattaen, mitä Finanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä
kiireellisenä.
16 luku
Erinäisiä säännöksiä
7§
Joka tahallaan
— — — — — — — — — — — — —
2) antaa 13 luvun 28 §:n säännösten tai
Finanssivalvonnasta annetun lain 27 §:n nojalla määrätyn toiminnan rajoituksen vastaisesti uusia vakuutuksia,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen,
vakuutusliikkeen luvattomasta harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
10 §
— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on
oikeus luovuttaa vakuutussalaisuuden piiriin
kuuluvia tietoja:
1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;
2) Finanssivalvonnalle ja muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle Suomen viranomaiselle;

N:o 896
3) muun ETA-valtion vakuutus- tai rahoitustoimintaa tai rahoitusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle;
4) vakuutusyhdistyksen tilintarkastajalle;
5) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, jonka tehtävänä on osallistua vakuutusyrityksen selvitystila- tai konkurssimenettelyyn taikka muuhun vastaavaan menettelyyn;
6) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa vakuutusyrityksen selvitystila- tai konkurssimenettelyyn
taikka muuhun vastaavaan menettelyyn osallisina olevien toimielinten valvonnasta;
7) Suomen tai muun ETA-valtion viranomaiselle, joka on vastuussa vakuutusyritysten, luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten
tai muiden rahoituslaitosten lakisääteisiä tilintarkastuksia suorittavien henkilöiden valvonnasta;
8) ETA-valtion riippumattomille vakuutusmatemaatikoille, jotka suorittavat vakuutus-
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yritysten laillisuusvalvontaa, ja näiden vakuutusmatemaatikoiden valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle;
9) ETA-valtion viranomaiselle tai toimielimelle, joka on lain mukaan vastuussa yhtiöoikeuden noudattamisen seurannasta ja rikkomusten tutkimisesta;
10) Suomen tai muun ETA-valtion keskuspankille ja rahapoliittisena viranomaisena samanlaisen tehtävän omaavalle muulle toimielimelle sekä muulle maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle;
11) muun valtion kuin ETA-valtion 3—8
kohdassa tarkoitetulle viranomaiselle tai toimielimelle valvontatehtävän suorittamiseksi,
jos annettavat tiedot asianomaisessa valtiossa
kuuluvat 1 momentissa tarkoitetun vaitiolovelvollisuuden piiriin.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

11 /148
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N:o 897

Laki
vakuutusedustuksesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutusedustuksesta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (570/2005) 6 luku,
38 §:n 2 ja 3 momentti, 39 §, 44 §:n 2 momentti ja 47 §, sekä
muutetaan 2 §:n 2 momentti, 8 §:n 1 momentin 7 kohta, 37 § sekä 38 §:n otsikko ja 4
momentti seuraavasti:
2§
Soveltamisalan rajoitukset
— — — — — — — — — — — — —
Jälleenvakuutusta koskevaan vakuutusedustukseen ei sovelleta 19—23, 25 ja
26 §:ää, 28 §:n 2 ja 3 momenttia, 29 §:ää,
40 §:n 2—4 momenttia ja 41 §:ää eikä Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 5
luvun säännöksiä. Tätä lakia ei sovelleta Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevasta
valtiosta käsin Suomessa harjoitettavaan vakuutusedustukseen, jos toiminta koskee ainoastaan jälleenvakuutusta ja toimintaa valvotaan kyseisessä maassa vähintään tämän lain
vaatimuksia vastaavalla tai niihin rinnastettavalla tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —
7) sellaiset Finanssivalvonnan määräämät
kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on
asetettu Finanssivalvonnasta annetun lain 38
tai 48 §:ssä tarkoitettu uhkasakko;
— — — — — — — — — — — — —
37 §
Vakuutusedustajan valvonta
Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo
Finanssivalvonta. Tässä laissa oleva viittaus
Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
38 §
Vakuutusedustuksen kieltäminen

8§
Vakuutusedustajarekisteriin merkittävät
tiedot
Vakuutusedustajarekisteriin on merkittävä:
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutusedustaja olennaisesti laiminlyö noudattaa, mitä sen velvollisuudeksi tässä
laissa säädetään, eikä laiminlyöntiä tai virhettä ole korjattu Finanssivalvonnan asetta-

N:o 897
massa kohtuullisessa ajassa, Finanssivalvonta
voi kieltää vakuutusedustajaa jatkamasta toimintaansa kunnes virhe tai laiminlyönti on
korjattu tai, jos laiminlyönti tai virhe on tör-
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keä, poistaa vakuutusedustajan rekisteristä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 898

Laki
eläkesäätiölain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 36 a §, 46 §:n 9
momentti, 66—68 ja 133 § sekä 134 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 36 a § laeissa
201/1998 ja 85/1999, 46 §:n 9 momentti laissa 382/2005, 66 § laissa 471/2007, 67 ja 68 §
laissa 391/2006 ja 134 §:n 1 momentti mainitussa laissa 85/1999, sekä
muutetaan 64 ja 65 §, 72 §:n 2 momentti, 129 §:n 2 kohta, 132 b § ja 137 a §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 64 § mainitussa laissa 85/1999 ja laissa 1127/2006, 65 § mainituissa
laeissa 391/2006 ja 1127/2006, 132 b § laissa 288/2000 ja 137 a §:n 2 momentti mainitussa
laissa 391/2006, sekä
lisätään 78 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:
64 §
Eläkesäätiöiden valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Tässä laissa oleva viittaus Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta
Finanssivalvontaan.
65 §
Eläkesäätiön on vuosittain viiden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tai Finanssivalvonnan määräämänä myöhempänä
ajankohtana toimitettava Finanssivalvonnalle
tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetun kaavan mukainen tilastokertomus toiminnastaan. Finanssivalvonnan muusta tietojensaantioikeudesta
säädetään Finanssivalvonnasta annetussa
laissa (878/2008).
Eläkesäätiön on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle sen määräämässä kohtuullisessa ajassa toiminnastaan tietoja, jotka ovat
tarpeen ministeriön tässä laissa säädettyjen
tehtävien hoitamiseksi.
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

72 §
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan eläkesäätiön sääntöihin
vahvistama muutos, Finanssivalvonnan 20 §:n
3 momentin ja Finanssivalvonnasta annetun
lain 26 §:n 8 momentin ja 29 §:n perusteella
antama määräys sekä tämän lain 69 §:n mukainen kielto on merkittävä rekisteriin ilman
erillistä ilmoitusta.
78 §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä luvussa säädetään, sovelletaan
myös, kun Finanssivalvonta on määrännyt
eläkesäätiön purettavaksi Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n nojalla.
129 §
Joka
— — — — — — — — — — — — —
2) toimii Finanssivalvonnasta annetun lain
26 §:n 8 momentin nojalla annetun määräyksen vastaisesti,

N:o 898
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen,
eläkesäätiötoiminnan luvattomasta harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
132 b §
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia
tietoja:
1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle rikoksen estämiseksi ja selvittämiseksi;
2) Finanssivalvonnalle.
137 a §
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvontaan ei sovelleta, mitä tämän lain 4 §:n 3 momentissa, 6 §:n 6 mo-
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mentissa, 36 §:n 1 momentissa, 37 §:n 1
momentissa, 41 §:n 1 momentin 2 kohdassa,
41 a §:n 1, 2, 4 ja 5 momentissa, 42 §:ssä,
43 §:n 2 ja 3 momentissa, 45 §:n 4—6 momentissa, 46 §:n 3 momentin 3 kohdassa ja
4 momentissa, 48 §:n 1 ja 7 momentissa,
48 a §:n 9 momentissa, 55 §:n 3 momentissa,
65 §:n 2 momentissa, 88 §:n 5 ja 6 momentissa, 109 ja 110 §:ssä, 120 §:n 4 momentissa,
122 §:ssä, 132 §:n 2 momentissa, 132 b §:ssä,
132 c §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 3 momentissa, 134 §:ssä, 135 §:n 2 momentissa ja
147 §:n 2 momentissa säädetään sosiaali- ja
terveysministeriöstä tai asianomaisesta ministeriöstä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 899

Laki
vakuutuskassalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 66,
98—100 ja 166 § sekä 167 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 66 § laeissa 200/1998 ja
84/1999, 99 ja 100 § laissa 392/2006 ja 167 §:n 1 momentti mainitussa laissa 84/1999, sekä
muutetaan 96 ja 97 §, 105 §:n 2 momentti, 162 §:n 2 kohta, 165 b § ja 172 a §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 96 § mainitussa laissa 84/1999 ja laissa 1128/2006, 97 § mainituissa
laeissa 392/2006 ja 1128/2006, 165 b § laissa 287/2000 ja 172 a §:n 2 momentti mainitussa
laissa 392/2006, sekä
lisätään 111 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 84/1999 ja laeissa
1322/1997 ja 420/2003, uusi 4 momentti seuraavasti:
96 §
Vakuutuskassojen valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Tässä laissa oleva viittaus Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta
Finanssivalvontaan.
97 §
Vakuutuskassan on vuosittain kuukauden
kuluessa siitä kassan kokouksesta, jossa tilinpäätös ja toimintakertomus on vahvistettu, tai
Finanssivalvonnan määräämänä myöhempänä ajankohtana toimitettava Finanssivalvonnalle tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetun kaavan
mukainen tilastokertomus toiminnastaan. Finanssivalvonnan muusta tietojensaantioikeudesta säädetään Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008).
Vakuutuskassan on annettava sosiaali- ja
terveysministeriölle sen määräämässä kohHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

tuullisessa ajassa toiminnastaan tietoja, jotka
ovat tarpeen ministeriön tässä laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.
105 §
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan vakuutuskassan sääntöihin vahvistama muutos, Finanssivalvonnan
28 §:n 3 momentin ja Finanssivalvonnasta
annetun lain 26 §:n 8 momentin ja 29 §:n
perusteella antama määräys sekä tämän lain
101 §:n mukainen kielto on merkittävä rekisteriin ilman erillistä ilmoitusta.
111 §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä luvussa säädetään, sovelletaan
myös, kun Finanssivalvonta on määrännyt
vakuutuskassan purettavaksi Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n nojalla.
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162 §
Joka
— — — — — — — — — — — — —
2) ottaa vakuutuskassaan uusia jäseniä tai
perii kassalle suoritettavia maksuja 130 §:n
vastaisesti tai toimii Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:n 8 momentin nojalla annetun
määräyksen vastaisesti,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen,
vakuutuskassatoiminnan luvattomasta harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
165 b §
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa säädetään, sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus luovuttaa vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia
tietoja:
1) syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle ri-
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koksen estämiseksi ja selvittämiseksi;
2) Finanssivalvonnalle.
172 a §
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvontaan ei sovelleta, mitä tämän
lain 65 §:ssä, 70 §:n 1 momentissa, 74 a §:n
1 momentin 2 kohdassa, 74 b §:n 1, 2, 4 ja 5
momentissa, 77 §:ssä, 79 §:n 2 momentissa,
82 a §:n 4 momentissa, 83 §:n 3 momentin
3 kohdassa ja 4 momentissa, 83 a §:n 1 ja
3 momentissa, 83 b §:n 9 momentissa, 91 §:n
4 momentissa, 97 §:n 2 momentissa, 132 §:n
3 momentissa, 165 §:n 2 momentissa,
165 b §:ssä, 165 c §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 3 momentissa, 167 §:ssä ja 170 §:n 4
momentissa säädetään sosiaali- ja terveysministeriöstä tai asianomaisesta ministeriöstä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 900

Laki
työttömyyskassalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyyskassalain (603/1984) 58, 58 a ja
59 §, sellaisina kuin ne ovat, 58 § osaksi laissa 913/2000, 58 a § laissa 1291/2001 ja 59 §
mainitussa laissa 913/2000, seuraavasti:
58 §
Valvonta
Työttömyyskassojen valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Tässä laissa oleva viittaus
Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
58 a §
Finanssivalvonnan tietojensaantioikeus
Finanssivalvonnalla on oikeus salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä saada sen lisäksi,
mitä muualla laissa säädetään, Verohallitukselta ja Eläketurvakeskukselta maksutta tiedot, jotka ovat tarpeen väärinkäytösten selvittämiseksi tai lainsäädännön valmistelua ja
seurantaa varten.
Finanssivalvonnalla on oikeus saada salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia
koskevien rajoitusten estämättä maksutta
työttömyysturvalain 13 luvun 10 §:ssä tarkoitetun etuudensaajarekisterin ylläpitämiseksi
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

työttömyyskassoilta ja työttömyyskassojen
käyttämien maksatusjärjestelmien ylläpitäjiltä ylläpitoa varten välttämättömät tiedot,
joita ovat:
1) etuutta saaneen henkilötunnus ja etuuden maksamiseen liittyvät henkilön taustatiedot;
2) tiedot henkilölle maksetuista etuuksista;
3) tiedot maksettujen etuuksien ajallisesta
kohdentumisesta sekä tiedot etuuksien määräytymiseen vaikuttavista seikoista;
4) tiedot työttömyyskassasta annetuista
päätöksistä ja etuushakemusten käsittelystä.
59 §
Finanssivalvonnan toimivaltuudet
Jos työttömyyskassa laiminlyö noudattaa,
mitä sen velvollisuudeksi on tässä laissa,
työttömyysturvalaissa tai muualla työttömyysturvaa koskevassa lainsäädännössä säädetty tai kassan säännöissä määrätty, Finanssivalvonta voi asettaa kassalle kohtuullisen
määräajan, jonka kuluessa laiminlyönti on
korjattava.

N:o 900
Jos työttömyyskassa ei määräajassa noudata 1 momentissa tarkoitettua kehotusta ja
laiminlyönti on olennainen, Finanssivalvonta
voi 1 momentissa mainituissa tapauksissa
toistaiseksi evätä kassalta valtionosuuden. Jos
Finanssivalvonta on evännyt kassalta valtionosuuden, päätös koskee myös työttömyysvakuutusrahaston tukimaksua.
Finanssivalvonta voi määrätä työttömyys-
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kassan purettavaksi, jos käy ilmeiseksi, ettei
kassa kykene täyttämään sitoumuksiaan. Purkamisesta säädetään 11 luvussa.
Finanssivalvonnan toimivaltuuksista säädetään lisäksi Finanssivalvonnasta annetussa
laissa (878/2008).
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 901

Laki
eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta 8
päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1114/2006) 23 ja 24 §,
muutetaan 5 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 22 § ja 25 §:n 2 momentti sekä
lisätään 12 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
5§

12 §

Luokittelun perusteleminen

Yleissäännös vastuuvelan kattamisesta

— — — — — — — — — — — — —
Eläkelaitoksen hallituksen on seurattava 1
momentissa tarkoitettujen perusteiden soveltamista ja hyväksyttävä vuosittain selvitys soveltamisen kokonaisvaikutuksesta eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaan. Selvitys on toimitettava Finanssivalvonnalle.

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi kieltää eläkelaitosta
lukemasta tiettyä sijoitusta vastuuvelan katteeseen, jos sijoituksen käypää arvoa ei voida
määritellä luotettavasti tai jos sijoituksen
muuttaminen rahaksi on erityisen vaikeaa.
22 §

8§
Poikkeusluvat
Johdannaissopimuksia koskevat perusteet
— — — — — — — — — — — — —
Eläkelaitoksen hallituksen on seurattava 1
momentissa tarkoitettujen perusteiden soveltamisesta eläkelaitokselle aiheutuvaa riskiä ja
hyväksyttävä vuosittain selvitys soveltamisen
kokonaisvaikutuksesta eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaan. Selvitys on toimitettava Finanssivalvonnalle.
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

Finanssivalvonta voi eläkelaitoksen hakemuksesta korottaa enintään kahden vuoden
ajaksi kerrallaan yhden tai useamman
15—18 §:ssä tarkoitetun rajoituksen enintään
20 prosenttiin vastuuvelasta, jos sen ei katsota vaarantavan lakisääteisen eläkevakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Finanssivalvonnan on päätöstä tehdessään otettava huomioon erityisesti päätöksen vaikutus eläkelai-

N:o 901
toksen sijoitusten kokonaisriskiin ja 3 §:ssä
tarkoitettuun sijoitusten hajauttamiseen.
25 §
Tarkemmat säännökset ja määräykset
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi antaa tarkemmat
määräykset 5 §:ssä tarkoitettujen perusteiden
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ja selvityksen, 8 §:ssä tarkoitettujen perusteiden ja selvityksen sekä kateluettelon laatimisesta, sisällöstä ja toimittamisesta Finanssivalvonnalle, johdannaissopimusten käyttämisestä ja luokittelusta, varojen arvostamisesta
sekä katteeseen kuuluvien varojen säilyttämisestä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 902

Laki
liikennevakuutuslain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/1959) 14 e §:n 4
momentti, 17 §:n 2 momentti, 18 §:n 1, 2 ja 5 momentti ja 18 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin
ne ovat, 14 e §:n 4 momentti laissa 1380/2001 sekä 17 §:n 2 momentti, 18 §:n 1, 2 ja 5
momentti ja 18 a §:n 2 momentti laissa 88/1999, seuraavasti:
14 e §
— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutusyhtiö tai sen korvausedustaja
ei noudata 1—3 momentissa tarkoitettuja
säännöksiä, Finanssivalvonta voi ryhtyä
Finanssivalvonnasta
annetussa
laissa
(878/2008) säädettyihin valvontatoimenpiteisiin vakuutusyhtiöitä kohtaan.
17 §
— — — — — — — — — — — — —
Liikennevakuutuskeskuksen korvaus- ja
vakuuttamistoiminnassa noudatettavien menettelytapojen ja vakuutusmatemaattisten
seikkojen valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle. Liikennevakuutuskeskuksen tämän lain
täytäntöönpanoon liittyvistä tehtävistä, sen
hallinnosta ja vakuutusyhtiöiden velvollisuudesta ja oikeudesta osallistua yhtiön täällä
saaman vakuutusmaksutulon mukaisessa suhteessa tai täällä vakuuttamien riskien lukumäärän mukaisessa suhteessa keskuksen menoihin ja tuloihin määrätään keskuksen säännöissä, jotka annetaan valtioneuvoston asetuksella sen jälkeen, kun keskus on saanut
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

tilaisuuden tehdä siitä ehdotuksen. Liikennevakuutuskeskuksen tilinpäätöksestä ja tilintarkastuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —
18 §
Liikennevakuutuksen yleiset ja erityiset
vakuutusehdot on vakuutusyhtiön kirjallisesti
kuukautta ennen niiden käyttöönottoa annettava tiedoksi Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnan tehtävänä on valvoa, että ehdot
ovat tämän lain mukaiset.
Finanssivalvonta voi tarvittaessa vaatia,
että vakuutusyhtiö toimittaa virastolle selvityksen niistä vakuutusmaksujen perusteista,
lomakkeista sekä muista asiakirjoista, joita
yhtiö käyttää asioidessaan vakuutuksenottajien kanssa.
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusyhtiöiden on Finanssivalvonnan
määräämällä tavalla teetettävä tässä pykälässä säädettyjen tehtävien vaatimia tutkimuksia ja laskelmia.

N:o 902
18 a §
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä liikenneturvallisuuden edistämiseksi tarvittavien vahinkotietojen keräämisestä ja tilastoinnista.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 903

Laki
potilasvahinkolain 5 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 5 §:n 3 ja 4
momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 87/1999, seuraavasti:
5§
Vakuutuksenantaja
— — — — — — — — — — — — —
Kaikkien potilasvakuutustoimintaa Suomessa harjoittavien vakuutusyhtiöiden on
kuuluttava jäsenenä Potilasvakuutuskeskukseen. Potilasvakuutuskeskus hoitaa tämän
lain mukaisen korvaustoiminnan ja voi
myöntää vakuutuksia jäsenyhtiöidensä lukuun. Potilasvakuutuskeskus vastaa vahingosta silloin, kun vakuutuksen ottaminen on
laiminlyöty, sekä määrää ja perii 4 §:n 2
momentissa tarkoitetun korotetun vakuutusmaksun. Lisäksi Potilasvakuutuskeskus huolehtii suomalaisen vakuutusyhtiön selvitystilan ja konkurssin yhteydessä korvausten
maksamisesta sen jälkeen, kun vakuutuskanta
ja sitä vastaava omaisuus on siirretty sille,
sekä muista vakuutusyhtiölain (521/2008) 23
luvun 21 §:ssä ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 49 §:ssä sääde-

tyistä tehtävistä. Sellaisen ulkomaisen vakuutusyhtiön selvitystilan tai konkurssin osalta,
jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen, Potilasvakuutuskeskuksen velvollisuus maksaa korvaukset alkaa kuitenkin Finanssivalvonnan määräämästä ajankohdasta.
Kun Potilasvakuutuskeskus on maksanut vahinkoa kärsineelle korvausta, hänen oikeutensa korvaukseen selvitys- tai konkurssipesästä siirtyy Potilasvakuutuskeskukselle siihen määrään saakka kuin tämä on korvausta
maksanut.
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa Potilasvakuutuskeskuksen säännöt. Potilasvakuutuskeskuksen korvaus- ja vakuuttamistoiminnassa noudatettavien menettelytapojen ja
vakuutusmatemaattisten seikkojen valvonta
kuuluu Finanssivalvonnalle.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
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N:o 904

Laki
ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ympäristövahinkovakuutuksesta 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain
(81/1998) 7 §:n 5 momentti, 9 §:n 2 momentti, 11 § ja 18 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne
ovat laissa 90/1999, seuraavasti:
7§
Ympäristövakuutuskeskuksen hallinto ja valvonta
— — — — — — — — — — — — —
Ympäristövakuutuskeskuksen korvaus- ja
vakuuttamistoiminnassa noudatettavien menettelytapojen ja vakuutusmatemaattisten
seikkojen valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.
9§
Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönti
— — — — — — — — — — — — —
Keskimääräisen vakuutusmaksun laskemisesta säädetään Finanssivalvonnan määräyksellä.
— — — — — — — — — — — — —
11 §
Finanssivalvonnan oikeus tietojen saamiseen
ja määräysten antamiseen
Vakuutusyhtiön on annettava FinanssivalHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

vonnalle tiedoksi ympäristövahinkovakuutuksen yleiset ja erityiset vakuutusehdot viimeistään kuukautta ennen niiden ottamista
käyttöön.
Finanssivalvonta voi vaatia, että vakuutusyhtiö ja Ympäristövakuutuskeskus toimittavat sille selvityksen vakuutusmaksujen perusteista, lomakkeista ja muista asiakirjoista,
joita yhtiö käyttää asioidessaan vakuutuksenottajien kanssa.
Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä vakuutusten ja vahinkojen tilastoinnista.
Vakuutusyhtiöiden ja Ympäristövakuutuskeskuksen on Finanssivalvonnan määräämällä tavalla tehtävä niille tässä laissa säädettyjen tehtävien vaatimia tutkimuksia ja laskelmia.
18 §
Korvauksen suorittaminen
— — — — — — — — — — — — —
Jos tiedossa olevien vahinkotapahtumien
perusteella on todennäköistä, että korvausta
joudutaan alentamaan 3 momentin mukai-
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N:o 904

sesti, Finanssivalvonta voi päättää, että korvauksena on toistaiseksi maksettava vain osa
täydestä korvauksesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 905

Laki
tapaturmavakuutuslain 30 a §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain (608/1948) 30 a §:ään,
sellaisena kuin se on laeissa 723/2002, 1373/2003 ja 681/2005, uusi 4 momentti seuraavasti:
30 a §
— — — — — — — — — — — — —
Tapaturmavakuutuslaitosten liiton korvaus- ja vakuuttamistoiminnassa noudatettavien menettelytapojen ja vakuutusmatemaat-

tisten seikkojen valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
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2850

N:o 906

Laki
Koulutusrahastosta annetun lain 11 ja 15 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Koulutusrahastosta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain (1306/2002) 11 §:n
2 momentti ja 15 § seuraavasti:
11 §

15 §

Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen

Valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Rahastolla on oikeus salassapitosäännösten
ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä luovuttaa Finanssivalvonnalle
rahaston valvontaa varten välttämättömät tiedot ammattitutkintostipendin saajista.

Koulutusrahaston valvonta kuuluu Finanssivalvonnalle.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

2851

N:o 907

Laki
aikuiskoulutustuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aikuiskoulutustuesta 28 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1276/2000) 4 §:n
2 momentti ja 28 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 2 momentti laissa 1308/2002,
seuraavasti:
4§

28 §

Toimeenpano

Oikeus tietojen saamiseen ja luovuttamiseen

— — — — — — — — — — — — —
Aikuiskoulutustuen myöntämisestä ja
maksamisesta sekä muusta toimeenpanosta
vastaa Koulutusrahastosta annetussa laissa
(1306/2002) tarkoitettu Koulutusrahasto,
jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Aikuiskoulutustuen saajalle myönnettävän
opintolainan valtiontakaukseen liittyvät tehtävät hoitaa Kansaneläkelaitos.

— — — — — — — — — — — — —
Rahastolla on oikeus luovuttaa Kansaneläkelaitokselle, Eläketurvakeskukselle ja Finanssivalvonnalle tiedot aikuiskoulutustuen
saajista.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

2852

N:o 908

Laki
työttömyysturvalain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 12 luvun
7 §:n 4 momentti, 13 luvun 10 §:n 1 momentin johdantokappale ja 4 momentti sekä 14 luvun
4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 12 luvun 7 §:n 4 momentti laissa 1089/2006,
seuraavasti:
12 luku

13 luku

Muutoksenhaku

Tietojen saamista ja luovuttamista
koskevat säännökset
10 §

7§
Päätöksen poistaminen
— — — — — — — — — — — — —
Myös Finanssivalvonta voi esittää mainitulla tavalla virheellisen työttömyyskassan
päätöksen poistamista työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunnalle tai työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen
poistamista vakuutusoikeudelle. Tehtyään
esityksen Finanssivalvonta voi määrätä etuuden maksamisen väliaikaisesti keskeytettäväksi tai maksettavaksi esityksensä mukaisena. Lisäksi työttömyysturva-asiamies on oikeutettu hakemaan työvoimapoliittisia edellytyksiä koskevassa asiassa lainvoimaisen päätöksen poistamista siten kuin 1 ja 2 momentissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

Etuudensaajarekisteri
Etuudensaajarekisteri on Finanssivalvonnan henkilörekisteri, joka toimii työttömyyskassojen maksamia etuuksia koskevana perusrekisterinä. Etuudensaajarekisteriin kerättyjä tietoja saa käyttää vain:
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan oikeudesta saada ja luovuttaa tietoja säädetään Finanssivalvonnasta
annetussa laissa (878/2008) ja työttömyyskassalaissa.

N:o 908
14 luku

2853

mukaisen käytännön aikaansaamiseksi työttömyysetuuksissa yleiset ohjeet. Ohjeet valmistelee Finanssivalvonta.
— — — — — — — — — — — — —

Erinäisiä säännöksiä
4§
Toimeenpano-ohjeet
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yhden-

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

2854

N:o 909

Laki
julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan julkisista työvoimapalveluista 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun lain
(1295/2002) 12 luvun 7 §:n 1 momentti seuraavasti:
12 luku
Tukien, avustusten ja etuuksien toimeenpanoa koskevat säännökset
7§
Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opintososiaalisia etuuksia koskevat toimeenpanoohjeet
Sosiaali- ja terveysministeriö antaa yhden-

mukaisen käytännön aikaansaamiseksi työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen opintososiaalisia etuuksia koskevat yleiset ohjeet. Ohjeet valmistelee Finanssivalvonta yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 910

Laki
työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työttömyysetuuksien rahoituksesta 24 päivänä heinäkuuta 1998 annetun lain
(555/1998) 10 §:n 3 momentti, 11 §, 22 a §:n otsikko ja 1, 2 ja 4 momentti sekä 24 e §:n 3
momentti, sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n 3 momentti laissa 1001/2005, 11 § laissa 1301/2002,
22 a §:n otsikko ja 1, 2 ja 4 momentti laissa 363/2006 sekä 24 e §:n 3 momentti laissa
1352/2007, seuraavasti:
10 §
Työttömyysvakuutusrahaston tehtävät
— — — — — — — — — — — — —
Työttömyysvakuutusrahastolla on oikeus
ottaa lainoja velvoitteittensa täyttämiseksi.
Jos 3 §:ssä tarkoitettu suhdannepuskuri on
alijäämäinen, valtioneuvostolla on oikeus
vastavakuuksia vaatimatta mutta muutoin
määräämillään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia työttömyysvakuutusrahaston
ottamien lainojen ja niissä sovittujen ehtojen
täyttämisen vakuudeksi. Maksuvalmiutensa
turvaamiseksi työttömyysvakuutusrahasto voi
ottaa lainaa Finanssivalvonnan suostumuksella.
11 §
Työttömyysvakuutusrahaston valvonta
Työttömyysvakuutusrahaston taloudellinen
valvonta ja 8 a luvussa tarkoitetun omavasHE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

tuumaksun toimeenpanon valvonta kuuluvat
Finanssivalvonnalle. Muilta osin työttömyysvakuutusrahastolle tässä laissa säädettyjen
velvollisuuksien täyttämistä valvoo sosiaalija terveysministeriö.
22 a §
Ministeriön oikeus saada tietoja ja tarkastaa
toimintaa
Sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä saada
maksutta työttömyysvakuutusrahastolta 11
§:ssä säädettyä valvontaa varten tarpeelliset
tiedot. Ministeriöllä on oikeus muullakin tavoin tarkastaa rahaston toimintaa.
Finanssivalvonnalla on sen lisäksi, mitä
sen tietojensaantioikeudesta erikseen säädetään, oikeus saada 8 a luvussa tarkoitetun
omavastuumaksun toimeenpanon valvontaa
varten 1 momentissa tarkoitetut tiedot siten,
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että niistä käy ilmi työntekijän henkilötunnus
ja muut yksilöintitiedot.
— — — — — — — — — — — — —
Työttömyysvakuutusrahaston on toimitettava Finanssivalvonnalle tilinpäätöksensä ja
tilintarkastajan lausunto tilivuotta seuraavan
kesäkuun loppuun mennessä.
24 e §
Velvollisuus tietojen antamiseen
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan ja Kansaneläkelaitoksen on annettava salassapitosäännösten ja
muiden tiedon luovuttamista koskevien rajoi-

tusten estämättä maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä työttömyysvakuutusrahastolle tiedot niistä henkilöistä, joiden oikeus
lisäpäiviin on alkanut edeltäneiden kuuden
kuukauden aikana siten, että tiedoista käy
ilmi työntekijän henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot. Työttömyysvakuutusrahastolla
on oikeus yhdistää ja käyttää näin saamiaan
tietoja sille 10 §:n 2 momentissa säädetyn
tehtävän hoitamista varten. Yhdistettyjä tietoja voidaan säilyttää siihen asti, kun edellä
mainittu tehtävä on suoritettu. Yhdistettyjä
tietoja ei saa luovuttaa edelleen.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Eläketurvakeskuksesta 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun lain (397/2006) 13
ja 14 § sekä 15 §:n 3 momentti seuraavasti:
13 §
Valvonta
Eläketurvakeskuksen talouden valvonta
kuuluu Finanssivalvonnalle. Tarkemmat
säännökset taloudellisen valvonnan toimeenpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.
14 §
Kirjanpito ja tilinpäätös
Eläketurvakeskuksen kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laadinnassa on noudatettava soveltuvin osin kirjanpitolakia (1336/1997) sekä
kirjanpitoasetusta (1339/1997). Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä, ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kirjanpitoasetuksen soveltamisesta Eläketurvakeskukseen sekä Eläketurvakeskuksen tuloslaskelman ja taseen kaavoista ja liitetiedoista.
Finanssivalvonta voi Eläketurvakeskuksen
hakemuksesta erityisestä syystä määräajaksi
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
14 /148

myöntää luvan poiketa 1 momentissa tarkoitetuista säännöksistä ja määräyksistä, jos
poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän kuvan
saamiseksi Eläketurvakeskuksen tai sen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta.
Jos tässä pykälässä tarkoitettu tilinpäätöstä
koskeva määräys, ohje tai lausunto on kirjanpitolain tai kirjanpitoasetuksen yleisen soveltamisen kannalta merkittävä, Finanssivalvonnan on ennen määräyksen, ohjeen tai lausunnon antamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakunnan lausunto.
Finanssivalvonta voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 2 momentin toisessa virkkeessä mainitusta velvollisuudesta, tilinpäätöksen tai konsernitilinpäätöksen laatimisajasta, konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta, konsernituloslaskelman ja konsernitaseen laatimisessa
noudatettavista kaavoista ja liitetiedoista sekä
konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän tytäryhtiön tilikaudesta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole tilinpäätöstä
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ja konsernitilinpäätöstä koskevien Euroopan
yhteisöjen säädösten vastainen.
15 §
Poikkeusoloihin varautuminen
— — — — — — — — — — — — —

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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N:o 912

Laki
maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006)
130 § sekä
muutetaan 114 §:n 4 momentti ja 131 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 131 §:n 2
momentti laissa 443/2007, seuraavasti:
114 §
Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tehtävät
— — — — — — — — — — — — —
Maatalousyrittäjien eläkelaitos on Finanssivalvonnan valvonnan alainen. Tässä laissa
oleva viittaus Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta Finanssivalvontaan.
131 §
Eläkelaitoksen toiminnasta annettavat selvitykset
— — — — — — — — — — — — —

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja valtiovarainministeriöllä on oikeus määräämässään
kohtuullisessa ajassa saada muutakin kirjallista selvitystä eläkelaitoksen toiminnasta ja
ne voivat muullakin tavalla tarkastaa eläkelaitoksen toimintaa. Sama oikeus on Eläketurvakeskuksella 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen eläkkeiden ja muiden etuuksien
sekä niiden perusteena olevien tietojen osalta
sekä maa- ja metsätalousministeriöllä ja Maaseutuvirastolla 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun toiminnan osalta.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
HE 66/2008
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N:o 913

Laki
merimieseläkelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun merimieseläkelain (1290/2006) 195 ja 213 §
sekä
muutetaan 211 ja 212 § seuraavasti:
211 §
Eläkekassan valvonta ja toiminnasta annettavat tiedot

sessa ajassa eläkekassan toiminnasta tietoja,
jotka ovat tarpeen tässä laissa säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi.
212 §

Eläkekassa on Finanssivalvonnan valvonnan alainen. Tässä laissa oleva viittaus Vakuutusvalvontavirastoon tarkoittaa viittausta
Finanssivalvontaan.
Eläkekassan tulee vuosittain kahden viikon
kuluessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta toimittaa Finanssivalvonnalle jäljennös tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastajien lausunnosta
sekä kertomus toiminnastaan ja tilastaan.
Kertomus on toimitettava Finanssivalvonnan
vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.
Eläkekassan on annettava sosiaali- ja terveysministeriölle sen määräämässä kohtuulli-

Finanssivalvonnan oikeus rangaistusvaatimuksen antamiseen
Jos 190 §:ssä tarkoitettu henkilö on samassa pykälässä mainitulla tavalla tuottanut
eläkekassalle vahinkoa, Finanssivalvonta voi
ryhtyä sellaiseen toimenpiteeseen, että virallinen syyttäjä määrätään tuomioistuimessa tekemään asiasta aiheutuva vahingonkorvausja rangaistusvaatimus.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
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Laki
sairausvakuutuslain 16 luvun 5 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 16 luvun
5 §:n 2 momentti seuraavasti:
16 luku
Työpaikkakassat
5§
Työpaikkakassan valvonta ja sääntöjen muuttaminen
— — — — — — — — — — — — —
Kansaneläkelaitoksen tulee esittää kassalle
huomautus ja antaa ohjeet epäkohtien poistamiseksi sellaisessa tilanteessa, jossa työpaik-

kakassan toiminta ei ole erityisesti vakuutettujen edut huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Jos ohjeita ei noudateta, Finanssivalvonta voi Kansaneläkelaitoksen esityksestä
kieltää kassalta oikeuden tämän lain mukaisten vakuutusten myöntämiseen ja määrätä
ajankohdan, josta lukien kassan tämän lain
mukainen toiminta lakkaa.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

HE 66/2008
TaVM 20/2008
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N:o 915

Laki
valtion eläkerahastosta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion eläkerahastosta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1297/2006)
2 §:n otsikko ja 1 momentti sekä 7 §:n 2 momentti seuraavasti:
2§

7§

Toiminnan yleinen ohjaus ja valvonta

Valtion eläkerahaston varojen sijoittaminen

Valtion eläkerahaston toiminnan yleinen
ohjaus ja valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle. Ministeriöllä on oikeus antaa rahaston hallinnon järjestämistä, rahaston talouden
hoitoa ja rahaston varojen sijoittamista koskevia yleisiä määräyksiä. Ministeriöllä on oikeus saada rahastolta tarvitsemansa tiedot ja
selvitykset.
— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta valvoo rahaston sijoitustoimintaa. Finanssivalvonnan tietojensaantija tarkastusoikeuteen sovelletaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 18 ja
24 §:ää. Finanssivalvonta on velvollinen antamaan vuosittain valvonnastaan kertomuksen valtiovarainministeriölle. Valvontamaksusta säädetään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa laissa (879/2008).
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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EV 109/2008

2863
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Laki
kunnallisen eläkelain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kunnallisen eläkelain (549/2003) 132 § ja
137 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 132 § osaksi laissa 1114/2007 ja 137 §:n 1
momentti laissa 1006/2007, sekä
lisätään lakiin uusi 137 a § seuraavasti:
132 §

137 §

Valvontamaksu ja eräät muut maksut

Toiminnan yleinen valvonta

Valvontamaksusta säädetään Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa laissa
(879/2008).
Edellä 131 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin menoihin kuuluviksi luetaan myös valvontamaksu, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (677/2005)
16 §:n mukainen oikeushallintomaksu sekä
Eläketurvakeskuksesta
annetun
lain
(397/2006) 5 §:n mukainen kustannusosuus
ja toimintokohtainen palvelumaksu.
Niiden työntekijöiden palkkasummista,
joille on järjestetty 8 §:ssä tarkoitettu lisäeläketurva, jäsenyhteisö on velvollinen maksamaan maksuosuudet niiden perusteiden mukaan, jotka kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunta vahvistaa.

Kunnallisen eläkelaitoksen toiminnan yleinen valvonta kuuluu valtiovarainministeriölle.
— — — — — — — — — — — — —

HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

137 a §
Rahoitustoiminnan suunnittelun ja sijoitustoiminnan valvonta
Kunnallisen eläkelaitoksen rahoitustoiminnan suunnittelua sekä eläkelaitoksen varojen
sijoittamista valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeuteen sovelletaan Finanssivalvonnasta
annetun lain (878/2008) 18 ja 24 §:ää. Finanssivalvonta on velvollinen antamaan vuo-
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sittain valvonnastaan kertomuksen valtiovarainministeriölle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

2865

N:o 917

Laki
eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä 28 päivänä joulukuuta 2001
annetun lain (1528/2001) 2 §:n 7 ja 14—17 kohta ja 6 § sekä
muutetaan 2 §:n 6 kohta, 3 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta ja 2 momentin suomenkielinen
sanamuoto, 4 §:n 2 momentti ja 12 §:n 1 momentti seuraavasti:
2§
Markkinaoikeudelliset asiat
Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:
— — — — — — — — — — — — —
6) Finanssivalvonnasta annetussa laissa
(878/2008);
— — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — —
Kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon
tuomitsemista maksettavaksi koskeva asia tulee kuitenkin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vireille kuluttaja-asiamiehen ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
Finanssivalvonnan hakemuksella.

4§
3§

Toissijainen vireillepano-oikeus

Asian vireillepano

— — — — — — — — — — — — —
Jos Finanssivalvonta päättää olla saattamatta arvopaperin markkinoinnissa tai hankinnassa noudatettua menettelyä, yhteissijoitusyrityksen rahasto-osuuksien markkinointia
koskevaa asiaa tai sopimusehdon kieltämistä
koskevaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, hakemuksen voi tehdä sijoittajien etujen valvomiseksi rekisteröity yhdistys.

Markkinaoikeudessa tulee vireille:
— — — — — — — — — — — — —
5) arvopaperimarkkinalain nojalla käsiteltävä asia Finanssivalvonnan hakemuksella;
6) Finanssivalvonnasta annetun lain nojalla
käsiteltävä asia sen Finanssivalvonnan valvonnassa olevan hakemuksella, jota asia koskee;
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008
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12 §

Hakemuksen tiedoksianto kieltomenettelyssä
Markkinaoikeuden on heti annettava 5
§:ssä tarkoitettu hakemus tiedoksi kuluttajaasiamiehelle, sosiaali- ja terveydenhuollon

tuotevalvontakeskukselle, Viestintävirastolle
ja Finanssivalvonnalle kunkin valvontavaltaan kuuluvassa asiassa.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18 päivänä
heinäkuuta 2008 annetun lain (503/2008) 31 §:n 1 momentin 2 kohta,
muutetaan 2 §:n 1 kohta, 31 §:n 1 momentin 1 ja 7 kohta sekä 5 momentti ja 32 §:n 2
momentti seuraavasti:
2§
Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettuihin luottolaitokseen ja
luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvaan rahoituslaitokseen sekä
muuhun liike- ja ammattitoimintana mainitun
lain 30 §:n 1 momentin 3—11 kohdassa tarkoitettuja palveluita tarjoavaan;
— — — — — — — — — — — — —
31 §

7) Etelä-Suomen lääninhallitus 2 §:n 9, 20
ja 23 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen osalta;
— — — — — — — — — — — — —
Maksajan tiedot -asetuksen noudattamista
valvoo Etelä-Suomen lääninhallitus maksuliike- ja valuutanvaihtorekisteriin merkityn ilmoitusvelvollisen osalta ja lääninhallitus 2
§:n 1 kohdassa tarkoitetun muun ilmoitusvelvollisen kuin kohdassa tarkoitetun luotto- tai
rahoituslaitoksen osalta.
32 §
Valvontaviranomaisen tarkastusoikeus

Valvonta
Tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamista valvoo:
1) Finanssivalvonta 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun luotto- ja rahoituslaitoksen osalta
sekä mainitun pykälän 2—8 ja 10—13 kohdassa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten
osalta;
— — — — — — — — — — — — —
HE 66/2008
TaVM 20/2008
EV 109/2008

— — — — — — — — — — — — —
Lääninhallituksen asianomaisella virkamiehellä on oikeus tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten noudattamisen valvomiseksi toimittaa tarkastus 2 §:n 9, 16, 19, 21
ja 22 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen, 2 §:n 24 kohdassa tarkoitetun muun oikeudellisissa asioissa avustavan sekä sellaisen 2 §:n 1 kohdassa tarkoitetun muun ilmoi-
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tusvelvollisen kuin kohdassa tarkoitetun
luotto- tai rahoituslaitoksen liike- ja varastotiloihin. Lääninhallituksen asianomaisella
virkamiehellä on lisäksi oikeus maksajan tiedot -asetuksen noudattamisen valvomiseksi
toimittaa tarkastus sellaisen 2 §:n 1 kohdassa
tarkoitetun ilmoitusvelvollisen, joka ei ole

kohdassa tarkoitettu luotto- tai rahoituslaitos,
liike- ja varastotiloihin.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2008
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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