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Laki
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun 5 §:n 1 momentin 5–7 kohta,

4 ja 5 luku sekä 16 luvun 5 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 5 §:n 1 momentin 5–7 kohta laissa 1074/2017,
muutetaan 1 luvun 4 § sekä 5 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohta, 3 luku, 15 luvun 1 §:n 1 mo-

mentin 1 kohta sekä 2 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 16 luvun 1 ja 2 § sekä 17 luvun 1, 2 ja 3 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 4 § ja 15 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohta laissa

1278/2015, 15 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentti laeissa 1278/2015 ja 519/2016, 15 luvun 2 §:n
4 momentti ja 16 luvun 1 § laissa 519/2016 ja 17 luvun 2 § osaksi laissa 519/2016, sekä

lisätään 15 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1278/2015 ja 519/2016, uusi
5 momentti ja 17 lukuun uusi 1 b ja 1 c § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

4 §

Riittävien tietojen tasapuolinen pitäminen saatavilla

Joka itse tai toimeksiannon nojalla tarjoaa arvopapereita tai hakee arvopaperin ottamis-
ta kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle tai monenkeskiseen kaupankäynti-
järjestelmään tai jolla on 3, 6–9 tai 11 luvun nojalla tiedonantovelvollisuus sijoittajia koh-
taan, on velvollinen pitämään sijoittajien saatavilla tasapuolisesti ja johdonmukaisesti riit-
tävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon.

5 §

Euroopan unionin lainsäädäntö

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

2) esiteasetuksella arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi
säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin
2003/71/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU)
2017/1129;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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4) ostotarjousdirektiivillä julkisista ostotarjouksista annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2004/25/EY.

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

3 luku

Esite

1 §

Velvollisuus laatia esite

Arvopapereita yleisölle tarjoavan tai niiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi sään-
nellylle markkinalle hakevan on julkaistava arvopapereita koskeva esite. Esitteen julkai-
semisesta säädetään esiteasetuksessa.

2 §

Poikkeus esitteen julkaisemisvelvollisuudesta

Esitettä ei tarvitse julkaista, jos tarjoukseen ei sovelleta esiteasetuksen 25 artiklan mu-
kaista notifiointia ja arvopapereita tarjotaan Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana
yhteenlasketulta vastikkeeltaan enintään 8 000 000 euron suuruinen määrä. Lisäksi edel-
lytetään, että arvopaperin tarjoaja julkaisee ja toimittaa Finanssivalvonnalle perustieto-
asiakirjan, joka sisältää riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi liikkeeseenlaskijas-
ta ja arvopapereista, jos arvopapereita tarjotaan Euroopan talousalueella 12 kuukauden ai-
kana yhteenlasketulta vastikkeeltaan vähintään 1 000 000 euron suuruinen määrä. Perus-
tietoasiakirjaa ei edellytetä kuitenkaan tarjouksista, joista annetaan joukkorahoituslain
(734/2016) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot.

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset perustieto-
asiakirjan rakenteesta ja sisällöstä sekä julkaisemistavasta.

3 §

Markkinointiaineiston toimittaminen Finanssivalvonnalle

Esitteeseen liittyvä Suomessa käytettävä markkinointiaineisto on toimitettava Finans-
sivalvonnalle viimeistään silloin, kun markkinointi aloitetaan.

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset

1 §

Rikemaksu

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

1) tämän lain 3 luvun 3 §:n säännös markkinointiaineiston toimittamisesta Finanssival-
vonnalle;

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

Seuraamusmaksu

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat:

1) 1 luvun 3 ja 4 §:n säännökset totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen anta-
misen kiellosta ja riittävien tietojen tasapuolisesta saatavilla pitämisestä;

2) 3 luvun 1 ja 2 §:n säännökset esitteen julkaisemisvelvollisuudesta;
3) 7 luvun 7 ja 16 §:n sekä 10 luvun 3 §:n 1 momentin ja 4 §:n säännökset tietojen jul-

kistamisesta sekä 8 luvun 6 b §:n säännös joukkovelkakirjalainan haltijoiden yhdenvertai-
sesta kohtelusta;

4) 11 luvun 7–11, 13, 14, 16–19, 22–25 ja 27 §:n säännökset julkisesta ostotarjouksesta
tai tarjousvelvollisuudesta;

5) 12 luvun 3 §:n säännökset rikkomuksista ilmoittamisesta.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat tämän pykälän 1 mo-
mentissa säädetyn lisäksi seuraavien markkinoiden väärinkäyttöasetuksen säännösten rik-
kominen tai laiminlyönti:

1) 14 ja 15 artiklan säännös sisäpiirikauppoja ja sisäpiirintiedon laitonta ilmaisemista
sekä markkinoiden manipulointia koskevasta kiellosta;

2) 16 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 17 artiklan 1 ja 2, 4–6 ja 8 kohdan säännös markkinoiden
väärinkäytön estämisestä ja havaitsemisesta sekä sisäpiirintiedon julkistamisesta;

3) 18 artiklan 1–6 kohdan, 19 artiklan 1–3, 5–7 ja 11 kohdan sekä 20 artiklan 1 kohdan
säännös sisäpiiriluetteloista, johtohenkilöiden liiketoimista sekä sijoitussuosituksista ja ti-
lastoista.

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat tämän pykälän 1 ja 2
momentissa säädetyn lisäksi seuraavien esiteasetuksen säännösten rikkominen tai laimin-
lyönti:

1) 3 ja 5 artiklan säännös esitteen julkaisemisvelvollisuudesta ja siitä vapauttamisesta
sekä arvopapereiden edelleenmyynnistä;

2) 6 artiklan, 7 artiklan 1–11 kohdan, 8–10 artiklan ja 11 artiklan 1 ja 3 kohdan säännös
esitteen laatimisesta sekä siihen liittyvästä vastuusta;

3) 14 artiklan 1 ja 2 kohdan, 15 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 1–3 kohdan, 17 ja 18 ar-
tiklan sekä 19 artiklan 1–3 kohdan säännös esitteen sisällöstä ja muodosta sekä tietojen
julkistamatta jättämisestä;

4) 20 artiklan 1 kohdan, 21 artiklan 1–4 kohdan ja 7–11 kohdan, 22 artiklan 2–5 koh-
dan, 23 artiklan 1–3 ja 5 kohdan sekä 27 artiklan säännös esitteen hyväksymistä ja julkai-
semista koskevista järjestelyistä, mainonnasta, esitteen täydennyksistä sekä käytettävästä
kielestä.

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä, joiden
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat lisäksi tämän pykälän
1–3 momentissa tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset ja määräykset
sekä esiteasetuksen, avoimuusdirektiivin ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen perus-
teella annettujen komission asetusten ja päätösten säännökset.
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16 luku

Vahingonkorvaus

1 §

Korvausvastuun peruste

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa toiselle vahinkoa tämän lain, sen no-
jalla annettujen säännösten tai määräysten, markkinoiden väärinkäyttöasetuksen tai esite-
asetuksen taikka markkinoiden väärinkäyttöasetuksen, esiteasetuksen tai avoimuusdirek-
tiivin nojalla annettujen Euroopan komission asetusten tai päätösten vastaisella menette-
lyllä, on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

2 §

Vastuu esitteen tiivistelmässä tai rekisteröintiasiakirjassa annetuista tiedoista

Vahinko, joka johtuu yksinomaan sijoittajalle annettavan esitteen esiteasetuksen 7 ar-
tiklassa tarkoitetussa tiivistelmässä tai 15 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoite-
tussa EU:n kasvuesitettä koskevassa erillisessä tiivistelmässä annetuista tiedoista, sen
käännös mukaan luettuna, on korvattava vain, jos tiedot ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja
tai ristiriitaisia suhteessa esitteen muihin osiin tai jollei tiivistelmässä anneta keskeisiä tie-
toja suhteessa esitteen muihin osiin.

Vahinko, joka johtuu yksinomaan rekisteröintiasiakirjassa tai esiteasetuksen 9 artiklas-
sa tarkoitetussa yleisessä rekisteröintiasiakirjassa annetuista tiedoista, on korvattava ai-
noastaan silloin, kun rekisteröintiasiakirjaa tai yleistä rekisteröintiasiakirjaa käytetään hy-
väksytyn esitteen osana.

17 luku

Valvontavaltuudet

1 §

Arvopaperin yleisölle tarjoamisen lykkääminen

Finanssivalvonta voi määrätä, että arvopaperin yleisölle tarjoamista lykätään enintään
kymmenellä perättäisellä pankkipäivällä kerrallaan. Lykkäys voidaan määrätä, jos Finans-
sivalvonnalla on perusteltu syy epäillä, että arvopaperin tarjoaja tai se, joka toimeksiannon
nojalla huolehtii tarjouksesta, toimii tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai
määräysten taikka esiteasetuksen tai sen nojalla annettujen Euroopan komission asetusten
tai päätösten vastaisesti. Ennen määräyksen antamista Finanssivalvonnan on varattava
määräyksen kohteelle tilaisuus tulla kuulluksi, jollei asian kiireellisyydestä tai muusta eri-
tyisestä syystä muuta johdu.

1 b §

Arvopapereita koskevan esitteen markkinoinnin kieltäminen

Finanssivalvonta voi kieltää, lykätä tai lopettaa arvopaperin liikkeeseenlaskijan, tarjo-
ajan, kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamista hakevan henkilön tai
asianomaisen rahoituksen välittäjän arvopapereita koskevan esitteen markkinoinnin enin-
tään kymmenen peräkkäisen pankkipäivän ajaksi, jos Finanssivalvonnalla on perusteltu
syy epäillä, että esiteasetuksen mukaisen esitteen sisältämistä tiedoista vastuussa olevat
4
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henkilöt ovat toimineet esiteasetuksen tai sen nojalla annettujen Euroopan komission ase-
tusten tai päätösten vastaisesti.

1 c §

Määräaikainen esitteen hyväksymiskielto

Finanssivalvonta voi määräajaksi, enintään viiden vuoden ajaksi, kieltäytyä hyväksy-
mästä tietyn arvopaperin liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai kaupankäynnin kohteeksi sään-
nellyllä markkinalla ottamista hakevan henkilön laatimaa esitettä, jos tämä on toistuvasti
ja vakavasti rikkonut esiteasetusta.

Finanssivalvonnan on ilmoitettava esitteen hyväksymiskiellosta Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomaiselle, joka ilmoittaa siitä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille vi-
ranomaisille.

2 §

Kielto-, oikaisu- ja keskeytyspäätös

Finanssivalvonta voi kieltää sitä, joka toimii arvopaperien ja muiden rahoitusvälineiden
tarjoamisessa, markkinoinnissa ja vaihdannassa tai arvopapereita ja muita rahoitusvälinei-
tä koskevaa tiedonantovelvollisuutta täytettäessä arvopaperimarkkinoilla tämän lain tai
sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten taikka esiteasetuksen tai sen nojalla an-
nettujen Euroopan komission asetusten tai päätösten vastaisesti, jatkamasta tai uudista-
masta kyseistä menettelyä. Finanssivalvonta voi samalla velvoittaa menettelyn muutetta-
vaksi tai oikaistavaksi, jos sitä on pidettävä tarpeellisena sijoittajille aiheutuvien ilmeisten
haittojen vuoksi.

Finanssivalvonta voi kieltää sitä, joka toimii markkinoiden väärinkäyttöasetuksen vas-
taisesti, jatkamasta tai uudistamasta kyseistä menettelyä. Finanssivalvonta voi samalla
velvoittaa menettelyn muutettavaksi tai oikaistavaksi, jos sitä on pidettävä tarpeellisena
oikean ja riittävän tiedon saamiseksi sijoittajille.

Finanssivalvonta voi keskeyttää hyväksyttäväksi jätetyn esitteen tarkastamisen tai mää-
rätä arvopaperin liikkeeseenlaskijan, tarjoajan tai säännellyllä markkinalla kaupankäyn-
nin kohteeksi ottamista hakevan henkilön täydentämään esitteen tietoja, jos se on tarpeel-
lista sijoittajansuojan turvaamiseksi.

3 §

Uhkasakko

Finanssivalvonta voi tehostaa 1, 1 b ja 2 §:ssä tarkoitetun kiellon tai päätöksen noudat-
tamista uhkasakolla. Uhkasakon määrää maksettavaksi Finanssivalvonta. Uhkasakkoa
koskevaan asiaan sovelletaan, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä heinäkuuta 2019.
Tämän lain 4 luvun 3 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdan, 4 luvun 6 §:n 3 momentin ja 5 lu-

vun 11 §:n kumoaminen tulevat kuitenkin voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2019.
Tämän lain 3 luvun 2 § tulee voimaan jo 1 päivänä tammikuuta 2019. Tämän lain voi-

maan tullessa voimassa olleita 3 luvun 2 ja 4 §:ää sovelletaan kuitenkin 20 päivään heinä-
kuuta 2019.

Tekoon ja laiminlyöntiin, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Esitteeseen, jonka hyväksymistä koskeva hakemus on jätetty Finanssivalvonnalle en-
nen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
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Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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