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Laki
yleiseurooppalaisen yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevan Eu-

roopan unionin asetuksen täydentämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala

Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläke-
tuotteesta (PEPP) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1238,
jäljempänä PEPP-asetus, soveltamisesta Suomessa.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) PEPP-tuotteella PEPP-asetuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua PEPP-tuotetta;
2) PEPP-tarjoajalla PEPP-asetuksen 2 artiklan 15 kohdassa tarkoitettua PEPP-tarjo-

ajaa;
3) PEPP-jakelijalla PEPP-asetuksen 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitettua PEPP-jakeli-

jaa.

3 §

PEPP-tuotteen tarjoamista koskevat poikkeukset sovellettaviin säännöksiin

Vakuutusyhtiöiden ja vakuutusedustajien harjoittamaan PEPP-tuotteen tarjoamiseen ja
jakeluun ei sovelleta:

1) vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) 24 §:n 2 momenttia, 25 §:n
2 momenttia, 27 §:n 2 momenttia, 28 §:n 2 momenttia, 35 §:ää, 36 §:n 1, 2 ja 4 momenttia,
37 §:n 1 ja 2 momenttia, 39 §:n 1, 2 ja 4 momenttia eikä 42, 43 ja 53 §:ää;

2) vakuutussopimuslain (543/1994) 4 b §:n 1 momenttia, 5 §:n 1 ja 3 momenttia,
5 a §:ää, 5 b §:n 1 momenttia eikä 6 §:n 1 momenttia;

3) kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvun 11 §:n 2 momenttia;
4) vakuutuksesta annettavien tietojen toimittamistapaa koskevia vakuutusten tarjoami-

sesta annetun lain ja vakuutussopimuslain nojalla annettuja säännöksiä; eikä
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5) vahinkovakuutustietoja sisältävän asiakirjan laatimisesta, sen sisältämistä tiedoista,
esitystavasta ja asiakkaalle antamisesta vakuutusten tarjoamisesta annetun lain ja vakuu-
tussopimuslain nojalla annettuja säännöksiä.

Sen lisäksi, mitä sijoituspalvelulaissa (747/2012) säädetään sijoituspalvelujen tarjoami-
sesta, tulee sellaisen sijoituspalveluyrityksen, jolle on myönnetty toimilupa mainitun lain
1 luvun 15 §:n 5 kohdassa tarkoitettuun sijoitusneuvontaan, noudattaa PEPP-tuotteen tar-
joamisessa, mitä tämän lain 4 §:n 1 momentissa säädetään sijoituspalvelulain säännösten
noudattamisesta sekä noudattaa, mitä sijoituspalvelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentissa sää-
detään sijoitusneuvontaan liittyvästä selonottovelvollisuudesta.

4 §

Muihin kuin 3 §:ssä tarkoitettuihin PEPP-tuotteen tarjoajiin sovellettavat erinäiset 
säännökset

Sen lisäksi, mitä PEPP-asetuksessa säädetään PEPP-tuotteen tarjoamisesta sekä sijoi-
tusrahastolaissa (213/2019) ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014)
säädetään, tulee PEPP-tuotetta tarjoavan rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan
noudattaa mitä sijoituspalvelulain 7 luvun 9 §:ssä säädetään eturistiriitojen hallinasta ja
10 luvun 1–3, 5–7, 11, 12 ja 15 §:ssä säädetään menettelytavoista asiakassuhteessa ja sillä
tulee olla ajantasainen tuotehallintamenettely, jolla se varmistaa asianmukaisen eturistirii-
tojen hallinnan asiakkaan edun mukaisesti.

Muun kuin 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen ja sijoituspalveluja
tarjoavan luottolaitoksen tulee PEPP-tuotteen tarjoamisessa PEPP-asetuksen lisäksi nou-
dattaa, mitä 1 momentissa säädetään sijoituspalvelulain säännösten soveltamisesta PEPP-
tuotteen tarjoamiseen.

5 §

PEPP-tuotteesta neuvontaa antavien henkilöiden ammattipätevyyttä ja tietoja koskevat 
vaatimukset

Sen lisäksi mitä muualla laissa säädetään sijoitusneuvontaa antavien henkilöiden am-
mattipätevyydestä, tulee PEPP-tuotteesta neuvoa antavalla luonnollisella henkilöllä olla
tarvittavat vähimmäistiedot sen jäsenvaltion eläkejärjestelmän rakenteesta ja takaamista
etuuksista, johon PEPP-tuotetta tarjotaan.

6 §

Kerryttämisvaiheen ja maksatusvaiheen ehdoista sopiminen

Tuloverolaissa (1535/1992) säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä eläketuotteen
maksut voidaan vähentää verotuksessa, ja maksatusvaiheen eläkesuoritusten verokohte-
lusta.

7 §

Vahingonkorvausvastuu

Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvun säännöksiä sovelletaan vahingonkor-
vauksen sovitteluun ja korvausvastuun jakaantumiseen kahden tai useamman korvausvel-
vollisen kesken siltä osin kuin kyse on PEPP-asetuksen 31 ja 55 artiklassa tarkoitetuista
tilanteista, joissa on useampi kuin yksi vahingonkorvausvelvollinen.
2



213/2022  
8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2022.

Helsingissä 1.4.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
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