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Lak i

N:o 297

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 4 luvun
3 §, sellaisena kuin se on laissa 476/1999,
muutetaan 2 luvun 7 § ja 11 §:n 1 ja 2 momentti, 3 luvun 13 §:n 2 momentti ja 14 §:n 2
momentti, 4 a luvun 8 §:n 2 ja 5 momentti, 5 luku, 7 luvun 3 §, 8 luvun 3 § ja 10 luvun 1,
1 a ja 1 b §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 7 § laissa 740/1993, 2 luvun 11 §:n 1 momentti laissa
105/1999, 2 luvun 11 §:n 2 momentti, 3 luvun 14 §:n 2 momentti ja 8 luvun 3 § laissa
1517/2001, 3 luvun 13 §:n 2 momentti ja 10 luvun 1, 1 a ja 1 b § laissa 970/1999, 4 a luvun
8 §:n 2 ja 5 momentti laissa 797/2000, 5 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä
7 luvun 3 § mainitussa laissa 1517/2001 ja laissa 581/1996, sekä
lisätään 1 luvun 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 740/1993 sekä laeissa
321/1998 ja 228/2004, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi,
2 lukuun uusi 7 a ja 7 b §, 4 luvun 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 522/1998 ja mainitussa
laissa 1517/2001, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi,
4 lukuun uusi 5 b ja 5 c § sekä luvusta mainitulla lailla 581/1996 kumotun 10 §:n tilalle uusi
10 § ja sen edelle uusi väliotsikko sekä 8 lukuun siitä mainitulla lailla 476/1999 kumotun 1 §:n
tilalle uusi 1 § ja sen edelle viimeksi mainitulla lailla kumotun väliotsikon tilalle uusi
väliotsikko seuraavasti:
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EV 28/2005
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1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Tämän lain 2 luvun 7 ja 7 a §:ää, 4 luvun

4 §:n 4 momenttia, 5 b, 5 c ja 10 §:ää sekä
5 lukua sovelletaan myös suomalaiseen liik-
keeseenlaskijaan, jonka arvopaperi on julkista
kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin
kohteena Euroopan talousalueella tai jota on
haettu otettavaksi tällaisen kaupankäynnin
kohteeksi sekä tällaiseen arvopaperiin. Lisäk-
si 4 luvun 4 §:n 4 momenttia, 5 b, 5 c ja
10 §:ää sovelletaan ulkomaiseen arvopape-
riin, joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan
kaupankäynnin kohteena Euroopan talousalu-
eella tai jota on haettu otettavaksi tällaisen
kaupankäynnin kohteeksi. Lain 5 luvun 2, 12
ja 13 §:n säännöksiä sovelletaan myös ulko-
maiseen arvopaperiin, joka on julkista kau-
pankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohtee-
na Euroopan talousalueella tai jota on haettu
otettavaksi tällaisen kaupankäynnin kohteek-
si, kun arvopaperia koskeva liiketoimi suo-
ritetaan Suomessa.
— — — — — — — — — — — — —

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseen-
lasku ja tiedonantovelvollisuus

7 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
arvopaperin liikkeeseenlaskijan on ilman ai-
heetonta viivytystä julkistettava ja toimitet-
tava asianomaiselle julkisen kaupankäynnin
järjestäjälle tiedoksi kaikki sellaiset päätök-
sensä sekä liikkeeseenlaskijaa ja sen toimin-
taa koskevat seikat, jotka ovat omiaan olen-
naisesti vaikuttamaan sanotun arvopaperin
arvoon. Liikkeeseenlaskijan on pidettävä jul-
kistamansa tiedot yleisön saatavilla.
Liikkeeseenlaskija voi hyväksyttävästä
syystä lykätä tiedon julkistamista ja toimit-
tamista asianomaiselle julkisen kaupankäyn-
nin järjestäjälle, jos tiedon julkistamatta jät-
täminen ei vaaranna sijoittajien asemaa ja
liikkeeseenlaskija pystyy varmistamaan tie-
don säilymisen luottamuksellisena. Liikkee-

seenlaskijan on viipymättä ilmoitettava Ra-
hoitustarkastukselle ja asianomaiselle julki-
sen kaupankäynnin järjestäjälle päätöksestään
lykätä tiedon julkistamista ja sen syistä.
Jos liikkeeseenlaskija tai sen lukuun taikka

puolesta toimiva ilmaisee toiselle julkistamat-
toman tiedon, joka on omiaan olennaisesti
vaikuttamaan arvopaperin arvoon, tieto on
välittömästi julkistettava ja toimitettava asian-
omaiselle julkisen kaupankäynnin järjestäjäl-
le. Jos tiedon ilmaiseminen tapahtuu tahatto-
masti, tieto on ilman aiheetonta viivytystä
julkistettava ja toimitettava asianomaiselle
julkisen kaupankäynnin järjestäjälle tiedoksi.
Mitä tässä momentissa säädetään, ei sovelleta,
jos tiedon saanut henkilö on velvollinen
pitämään sen salassa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta,

jos liikkeeseenlaskija on valtio, sen keskus-
pankki, kunta, kuntayhtymä tai Euroopan
keskuspankki taikka sellainen kansainvälinen
julkisyhteisö, jonka jäsenenä on vähintään
kaksi Euroopan talousalueeseen kuuluvaa
valtiota, paitsi, jos ne muualla Euroopan
talousalueella julkistavat 1 momentissa tar-
koitetun tiedon.
Asianomaisen julkisen kaupankäynnin jär-

jestäjän on ilman aiheetonta viivytystä jul-
kistettava sen tietoon tulleet 1 ja 3 momen-
tissa tarkoitetut päätökset ja seikat, joita
liikkeeseenlaskija ei ole julkistanut.
Rahoitustarkastus voi antaa Euroopan yh-

teisöjen komission sisäpiirikaupoista ja mark-
kinoiden manipuloinnista (markkinoiden vää-
rinkäyttö) annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2003/6/EY (markkinoi-
den väärinkäyttödirektiivi) nojalla antamien
säädösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavia
tarkempia määräyksiä.

7 a §
Mitä 7 §:ssä säädetään, ei koske:
1) muun julkisen kaupankäynnin kohteena

olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijaa, jos
liikkeeseenlaskijan muu kuin pörssiarvopape-
ri on ilman liikkeeseenlaskijan suostumusta
tai hyväksyntää otettu muun julkisen kaupan-
käynnin kohteeksi;
2) liikkeeseenlaskijaa, jos liikkeeseenlas-

kijan muu kuin pörssiarvopaperi on ilman
liikkeeseenlaskijan suostumusta tai hyväk-
syntää otettu kaupankäynnin kohteeksi muuta
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julkista kaupankäyntiä toisessa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa vastaavas-
sa kaupankäynnissä.

7 b §
Mitä 7 §:ssä säädetään, sovelletaan myös
liikkeeseenlaskijaan, joka on hakenut arvo-
paperinsa ottamista julkisen kaupankäynnin
kohteeksi. Liikkeeseenlaskijan on viipymättä
julkistettava tieto siitä, että se on jättänyt
hakemuksen arvopaperinsa ottamiseksi julki-
sen kaupankäynnin kohteeksi. Asianomaisen
julkisen kaupankäynnin järjestäjän on ilman
aiheetonta viivytystä julkistettava hakemuk-
sen saapuminen, jota liikkeeseenlaskija ei ole
julkistanut.

11 §
Tässä luvussa, lukuun ottamatta sen 7 §:ää,
ja 6 luvussa säädetystä tiedonantovelvollisuu-
desta voidaan hakemuksesta myöntää poik-
keus, joka ei vaaranna sijoittajien asemaa.
Valtiovarainministeriön asetuksella säädetään
poikkeuksen myöntämisestä silloin, kun Eu-
roopan yhteisön direktiivien mukaan jäsen-
valtio voi sallia poikkeuksen tiedonantovel-
vollisuudesta. Valtiovarainministeriön ase-
tuksella voidaan lisäksi säätää tiedonantovel-
vollisuutta koskevan vastaavan poikkeuksen
myöntämisestä silloin, kun direktiivejä ei
niiden soveltamisalan vuoksi sovelleta arvo-
paperiin. Valtiovarainministeriön asetuksella
voidaan säätää myös poikkeuksista tiedonan-
tovelvollisuudesta silloin, kun arvopapereita
tarjotaan yleisesti hyödyllisen, pääasiassa
muun kuin voittoa tavoittelevan toiminnan
rahoittamiseksi. Poikkeuksen myöntää Rahoi-
tustarkastus, kirjanpitolautakunta tai Vakuu-
tusvalvontavirasto siten kuin 2—5 momen-
tissa säädetään.
Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuk-
sen tämän luvun 10 §:ssä säädetystä julkis-
tamisvelvollisuudesta, jos julkistaminen olisi
yleisen edun vastaista tai jos siitä olisi
liikkeeseenlaskijalle olennaista haittaa. Poik-
keusta on haettava välittömästi velvollisuuden
synnyttyä. Poikkeus 10 §:stä voidaan myön-
tää vain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulle
yhtiölle.
— — — — — — — — — — — — —

3 luku

Julkinen kaupankäynti ja muu ammatti-
maisesti järjestetty kaupankäyntimenettely

arvopapereilla

13 §
— — — — — — — — — — — — —
Säännöissä voidaan määrätä, ettei luotto-

laitoksen tavanomaisen varainhankintansa
yhteydessä liikkeeseen laskemaa 1 luvun
2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua
arvopaperia koskevaan kyseisen luottolaitok-
sen tekemään kauppaan tai muuhun luovu-
tukseen ole sovellettava 8 luvun 1 §:ssä
mainittuja rikoslain (39/1889) säännöksiä.
— — — — — — — — — — — — —

14 §
— — — — — — — — — — — — —
Suomen Pankin 1 luvun 2 §:n 1 momentin

2 kohdassa tarkoitetuilla arvopapereilla käy-
mään kauppaan ei sovelleta, mitä 2 luvun
7 §:n 4 momentissa, 8 luvun 1 §:ssä maini-
tuissa rikoslain säännöksissä tai 9 luvun
2 §:ssä säädetään. Sama koskee tällaisilla
arvopapereilla käytävää kauppaa, jonka sään-
nöissä on määrätty, ettei yleisöllä ole oikeutta
suoraan tai välillisesti osallistua kaupankäyn-
tiin.

4 luku

Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tar-
joaminen

4 §
— — — — — — — — — — — — —
Arvopaperinvälittäjän, joka tuottaa tai le-

vittää julkisen kaupankäynnin kohteena ole-
via arvopapereita tai niiden liikkeeseenlaski-
joita koskevaa tutkimustietoa taikka tuottaa
tai levittää muita sijoittajille tai yleisölle
tarkoitettuja sijoitussuosituksia, on kohtuulli-
sin keinoin pyrittävä varmistamaan, että tieto
esitetään asianmukaisesti. Arvopaperinvälit-
täjän on ilmoitettava tiedon kohteena oleviin
arvopapereihin mahdollisesti liittyvät etunsa
ja eturistiriidat. Rahoitustarkastus voi antaa
Euroopan yhteisöjen komission markkinoiden
väärinkäyttödirektiivin nojalla antamien sää-
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dösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavia tar-
kempia määräyksiä.
— — — — — — — — — — — — —

5 b §
Jos arvopaperinvälittäjällä on syytä epäillä,
että liiketoimeen saattaa liittyä 5 luvun tai
rikoslain 51 luvun vastaista sisäpiirintiedon
käyttöä tai arvopaperin kurssin vääristämistä,
sen on viipymättä ilmoitettava asiasta Rahoi-
tustarkastukselle.
Ilmoituksen tekoa ei saa paljastaa sille,
johon epäily kohdistuu, eikä muulle henki-
lölle.
Ilmoituksen on sisällettävä ainakin tiedot
ilmoituksen tekijästä, epäilyttävästä liiketoi-
mesta ja siihen liittyvistä henkilöistä sekä
ilmoituksen tekijällä olevat tiedot, joilla saat-
taa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia mää-
räyksiä ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta.

5 c §
Arvopaperinvälittäjä on velvollinen kor-
vaamaan taloudellisen vahingon, joka asiak-
kaalle on aiheutunut epäilyttävästä liiketoi-
mesta ilmoittamisesta vain, jos arvopaperin-
välittäjä ei ole noudattanut sellaista huolelli-
suutta, jota siltä olosuhteet huomioon ottaen
voidaan kohtuudella vaatia.
Arvopaperinvälittäjän korvausvelvollisuu-
desta on muutoin voimassa, mitä vahingon-
korvauslaissa (412/1974) säädetään.

Sijoitussuositusten esittäminen

10 §
Mitä 4 §:n 4 momentissa säädetään arvo-
paperinvälittäjän velvollisuudesta, sovelle-
taan myös muuhun henkilöön, joka ammatti-
tai liiketoimintanaan tuottaa tai levittää mo-
mentissa tarkoitettua tietoa.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta
sananvapauden käyttämisestä joukkoviestin-
nässä annetussa laissa (460/2003) tarkoitet-
tuun yleisön saataville toimitetun viestin
laatijaan, jos laatija on sitoutunut noudatta-
maan julkaisu- ja ohjelmatoiminnassa viestejä
laativia henkilöitä ammatillisesti edustavan

järjestön ammattikuntaa varten taikka julkai-
sijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan laati-
mia sääntöjä, jotka vaikutuksiltaan vastaavat
markkinoiden väärinkäyttödirektiivin sekä
sen nojalla Euroopan yhteisöjen komission
antamien säännösten vaikutuksia.

4 a luku

Selvitystoiminta

8 §
— — — — — — — — — — — — —
Selvitysyhteisö saa lisäksi myöntää selvi-

tysosapuolen oikeudet arvopaperinvälittäjältä
Suomessa edellytettyä toimilupaa vastaavan
toimiluvan viranomaiselta Euroopan talous-
alueelta saaneelle ulkomaiselle arvopaperin-
välittäjälle, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa
Suomessa ja joka täyttää 1 momentin 2—5
kohdassa asetetut vaatimukset. Valtiovarain-
ministeriön määräämin ehdoin voidaan myös
muulle 1 momentin 2—5 kohdan ja riittävät
vakavaraisuutta sekä riskien hallintaa koske-
vat edellytykset täyttävälle suomalaiselle tai
ulkomaiselle yhteisölle myöntää selvitysosa-
puolen oikeudet. Valtiovarainministeriön
määräämien ehtojen lisäksi 5 luvun 6 ja 7 §:ää
sovelletaan yhteisöön, joka ei toimi ainoas-
taan omaan lukuunsa. Tämän lain 5 luvun 3
ja 5 §:ää sovelletaan myös kyseiseen yhtei-
söön 5 luvun 3 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4
kohdassa mainitussa suhteessa olevaan hen-
kilöön sekä hänen kanssaan 5 luvun 3 §:n 2
momentin 2 kohdassa tarkoitetussa suhteessa
olevaan yhteisöön tai säätiöön. Tämän lain 5
luvun 15 §:ää sovelletaan kyseiseen yhteisöön
ja siihen edellä mainitussa suhteessa oleviin
tahoihin.
— — — — — — — — — — — — —
Mitä 4 luvun 5 a §:ssä säädetään arvopa-

perinvälittäjän velvollisuudesta pitää asiakas-
varat erillään ja välittäjän tekemistä lainaus-
ja takaisinostosopimuksista, koskee myös
selvitysosapuolta. Mitä 4 luvun 4 §:n 1, 3 ja
6 momentissa sekä 5 b ja 5 c §:ssä säädetään
arvopaperinvälittäjän toiminnasta ja Rahoi-
tustarkastuksen määräyksenantovaltuudesta,
koskee myös selvitysosapuolta.
— — — — — — — — — — — — —
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5 luku

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevat
säännökset

Sisäpiirintieto

1 §
Sisäpiirintiedolla tarkoitetaan julkisen kau-
pankäynnin tai 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun
kaupankäyntimenettelyn kohteena olevaan ar-
vopaperiin liittyvää luonteeltaan täsmällistä
tietoa, jota ei ole julkistettu tai joka muuten
ei ole ollut markkinoilla saatavissa ja joka on
omiaan olennaisesti vaikuttamaan sanotun
arvopaperin arvoon.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös arvopaperiin,
1) joka on julkista kaupankäyntiä vastaavan
kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa;
2) jota on haettu otettavaksi julkisen
kaupankäynnin kohteeksi tai sitä vastaavan
kaupankäynnin kohteeksi toisessa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa; tai
3) jonka arvo määräytyy julkisen kaupan-
käynnin tai 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun
kaupankäyntimenettelyn kohteena olevan ar-
vopaperin taikka tämän momentin 1 tai 2
kohdassa tarkoitetun arvopaperin perusteella.

Sisäpiirintiedon käyttö

2 §
Joka julkisen kaupankäynnin tai 3 luvun
16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn
kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlas-
kijan osakkeen omistajana taikka asemansa,
toimensa tai tehtävänsä nojalla on saanut
sisäpiirintietoa, ei saa käyttää tietoa hankki-
malla tai luovuttamalla omaan tai toisen
lukuun suoraan tai välillisesti arvopaperia,
jota tieto koskee, eikä neuvoa suoraan tai
välillisesti toista tällaista arvopaperia koske-
vassa kaupassa. Mitä tässä momentissa sää-
detään, sovelletaan myös henkilöön, joka on
saanut sisäpiirintiedon rikollisen toiminnan
kautta.
Sisäpiirintietoa ei saa ilmaista toiselle, ellei
se tapahdu osana tiedon ilmaisevan henkilön
työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista
suorittamista.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
myös muuta henkilöä, joka tiesi tai hänen
olisi pitänyt tietää, että hänen saamansa tieto
on sisäpiirintietoa.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei rajoita

oikeutta hankkia tai luovuttaa 3 luvun
16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn
kohteena olevaa arvopaperia tällaisen kau-
pankäyntimenettelyn ulkopuolella.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei rajoita

henkilön oikeutta käydä kauppaa arvopape-
reilla, jos arvopaperien hankinta tai luovutus
perustuu sopimukseen, joka on tehty ennen
kuin henkilö sai kyseistä arvopaperia koske-
vaa sisäpiirintietoa.

Omistuksen julkisuus

3 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien

osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien ar-
vopaperien, tällaisiin arvopapereihin oikeut-
tavien muiden arvopaperien sekä arvopape-
rien, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitet-
tujen arvopaperien perusteella, omistus on
julkista, jos arvopaperin omistaja (ilmoitus-
velvollinen) on:
1) tällaisen osakkeen liikkeeseen laskeneen

suomalaisen yhtiön, arvopaperikeskuksen, ar-
vopaperipörssin tai arvopaperinvälittäjän hal-
lituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai vara-
jäsen, toimitusjohtaja tai toimitusjohtajan va-
ramies taikka tilintarkastaja, varatilintarkas-
taja tai tilintarkastusyhteisön toimihenkilö,
jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta;
2) tällaisen osakkeen liikkeeseen laskeneen

suomalaisen yhtiön muu ylimpään johtoon
kuuluva henkilö, joka saa säännöllisesti si-
säpiirintietoa ja jolla on oikeus tehdä yhtiön
tulevaa kehitystä ja liiketoiminnan järjestä-
mistä koskevia päätöksiä;
3) meklari ja arvopaperinvälittäjän palve-

luksessa oleva henkilö, jonka tehtävänä on
tällaisia arvopapereita koskeva sijoitustutki-
mus, tai muu toimihenkilö, joka asemansa tai
tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti hal-
tuunsa tällaisia arvopapereita koskevaa sisä-
piirintietoa;
4) arvopaperikeskuksen, arvopaperipörssin

tai muuta julkista kaupankäyntiä tällaisilla
arvopapereilla järjestävän arvopaperinvälittä-
jän muu toimihenkilö, joka asemansa tai
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tehtäviensä johdosta saa säännöllisesti hal-
tuunsa tällaisia arvopapereita koskevaa sisä-
piirintietoa.
Luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen ja
varajäsen, hallituksen varajäsen sekä tilintar-
kastaja, varatilintarkastaja ja sellaisen tilin-
tarkastusyhteisön toimihenkilö, joka on pää-
vastuussa luottolaitoksen tilintarkastuksesta,
on ilmoitusvelvollinen vain, jos hän saa
säännöllisesti tietoa, jonka perusteella hän voi
päätellä arvopaperin tai arvopaperimarkkinoi-
den kehityssuunnan.
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien
osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien ar-
vopaperien, tällaisiin arvopapereihin oikeut-
tavien muiden arvopaperien sekä arvopape-
rien, joiden arvo määräytyy edellä tarkoitet-
tujen arvopaperien perusteella, omistus on
julkista myös, jos arvopaperin omistaja on:
1) ilmoitusvelvollisen puoliso, vajaavaltai-
nen, jonka edunvalvoja ilmoitusvelvollinen
on, taikka muu perheenjäsen, joka on asunut
vähintään yhden vuoden samassa taloudessa
ilmoitusvelvollisen kanssa;
2) yhteisö tai säätiö, jossa tässä pykälässä
tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yhdessä
perheenjäsentensä tai toisen tässä pykälässä
tarkoitetun henkilön tai tämän perheenjäsen-
ten kanssa on suoraan tai välillisesti määrä-
ysvalta.
Rahoitustarkastuksen henkilökunnan omis-
tamien arvopaperien omistuksen julkisuudes-
ta säädetään Rahoitustarkastuksesta annetussa
laissa (587/2003). Suomen Pankin henkilö-
kunnan omistamien arvopaperien julkisuu-
desta säädetään erikseen.

Ilmoitettavat tiedot

4 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
osakkeen liikkeeseen laskeneeseen yhtiöön
3 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoite-
tussa suhteessa olevan ilmoitusvelvollisen on
tehtävään tullessaan neljäntoista päivän ku-
luessa ilmoitettava yhtiölle:
1) puoliso;
2) vajaavaltainen, jonka edunvalvoja hän
on, sekä muu vähintään yhden vuoden sa-
massa taloudessa asunut perheenjäsen;
3) 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettu
yhteisö tai säätiö;

4) yhteisö tai säätiö, jossa hänellä, hänen
puolisollaan tai muulla vähintään yhden vuo-
den samassa taloudessa asuneella perheenjä-
senellä on huomattava vaikutusvalta;
5) omistamansa, puolisonsa, 2 kohdassa

tarkoitetun henkilön sekä 3 kohdassa tarkoi-
tetun yhteisön tai säätiön omistamat yhtiön
osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat arvopa-
perit, tällaisiin arvopapereihin oikeuttavat
muut arvopaperit sekä arvopaperit, joiden
arvo määräytyy edellä tarkoitettujen arvopa-
perien perusteella.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoitus-

velvollisen on tehtävässä ollessaan seitsemän
päivän kuluessa ilmoitettava yhtiölle:
1) 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetuilla

arvopapereilla tehdyt hankinnat ja luovutuk-
set, kun omistuksen muutos on vähintään
5 000 euroa; sekä
2) muut tässä pykälässä tarkoitetuissa

tiedoissa tapahtuvat muutokset.
Jos kalenterivuoden aikana tehtyjen kaup-

pojen ja luovutusten yhteismäärä jää alle
5 000 euron, ilmoitus on tästä huolimatta
tehtävä viimeistään seuraavan kalenterivuo-
den tammikuun 31 päivänä.
Ilmoitusvelvollisuus ei koske yhteisöjä,

jotka ovat liikkeeseenlaskijan tytäryrityksiä.
Ilmoitusvelvollisuus ei myöskään koske asun-
to-osakeyhtiöitä, kiinteistöosakeyhtiöitä, aat-
teellisia yhdistyksiä tai taloudellisia yhdis-
tyksiä. Jos toisessa virkkeessä tarkoitettu
yhteisö käy säännöllisesti kauppaa arvopape-
reilla, myös niitä koskevat tiedot on kuitenkin
ilmoitettava.
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

suomalaisen yhtiön tilintarkastajan, varatilin-
tarkastajan ja tilintarkastusyhteisön toimihen-
kilön, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkas-
tuksesta, ei tarvitse ilmoittaa yhteisöjä, joissa
hänen huomattava vaikutusvaltansa perustuu
tilintarkastustehtävään.
Ilmoitukseen on sisällytettävä asianomai-

sen henkilön tai yhteisön taikka säätiön
yksilöimiseksi tarvittavat tiedot sekä arvopa-
pereita koskevat tiedot.
Henkilöllä on yhteisössä tai säätiössä huo-

mattava vaikutusvalta, jos hän on siinä 3 §:n
1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa tai
siihen rinnastuvassa asemassa tai jos hän on
avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiitti-
yhtiön vastuunalainen yhtiömies.
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5 §
Arvopaperikeskukseen, arvopaperipörssiin
ja muuta julkista kaupankäyntiä järjestävään
arvopaperinvälittäjään 3 §:n 1 momentin 1 tai
4 kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevan
ilmoitusvelvollisen on tehtävään tullessaan
neljäntoista päivän kuluessa ilmoitettava ar-
vopaperikeskukselle, arvopaperipörssille tai
arvopaperinvälittäjälle puolisonsa, vajaaval-
tainen, jonka edunvalvoja hän on, sekä muu
vähintään yhden vuoden samassa taloudessa
asunut perheenjäsen sekä 3 §:n 3 momentin
2 kohdassa tarkoitettu yhteisö tai säätiö sekä
seitsemän päivän kuluessa tiedoissa tapahtu-
vat muutokset. Ilmoitusvelvollisen on liitet-
tävä ilmoitukseensa 4 §:n 1 momentin 4 ja 5
kohdassa sekä 2 momentin 1 ja 2 kohdassa
tarkoitetut tiedot.
Arvopaperinvälittäjään 3 §:n 1 momentin 1
tai 3 kohdassa tarkoitetussa suhteessa olevan
ilmoitusvelvollisen on tehtävään tullessaan
neljäntoista päivän kuluessa ilmoitettava vä-
littäjälle puolisonsa, vajaavaltainen, jonka
edunvalvoja hän on, sekä muu vähintään
yhden vuoden samassa taloudessa asunut
perheenjäsen sekä 3 §:n 3 momentin 2
kohdassa tarkoitettu yhteisö tai säätiö sekä
seitsemän päivän kuluessa tiedoissa tapahtu-
vat muutokset. Ilmoitukseen on liitettävä 4
§:n 1 momentin 4 ja 5 kohdassa sekä 2
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit

6 §
Jos 4 tai 5 §:ssä tarkoitetut arvopaperit on
liitetty arvo-osuusjärjestelmään, ilmoitusten
vastaanottaja voi järjestää menettelyn, jossa
tiedot saadaan arvo-osuusjärjestelmästä. Täl-
löin ei erillisiä ilmoituksia ole tehtävä.

Sisäpiirin omistusta koskeva julkinen rekisteri

7 §
Edellä 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen ilmoitus-
ten vastaanottajan on pidettävä rekisteriä,
josta ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen
kohdalla hänen, hänen puolisonsa, vajaaval-
taisen, jonka edunvalvoja hän on, muun
vakituisesti samassa taloudessa asuvan hen-
kilön ja 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa
tarkoitetun yhteisön ja säätiön omistamat

arvopaperit sekä eriteltyinä kaupat ja muut
luovutukset (sisäpiirirekisteri). Rekisterissä
on vastaavasti oltava kunkin ilmoitusvelvol-
lisen kohdalla tiedot 4 ja 5 §:ssä tarkoitetuista
henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä.
Jos ilmoitukset tehdään 6 §:n mukaisesti,

rekisteri voidaan tältä osin muodostaa arvo-
osuusjärjestelmästä saatavista tiedoista.
Sisäpiirirekisterin tiedot on merkittävä si-

ten, että niitä ei voi jälkikäteen muuttaa tai
poistaa. Rekisterinpito on järjestettävä siten,
että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeute-
tut voivat muuttaa tietoja. Rekisterimerkintä
on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Si-
säpiirirekisteriin merkityt tiedot on säilytet-
tävä vähintään viisi vuotta tiedon merkitse-
misestä.
Jokaisella on oikeus vaivattomasti tutustua

sisäpiirirekistereihin ja saada kulujen korvaa-
mista vastaan niistä otteita ja jäljennöksiä.
Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoi-
te sekä muun luonnollisen henkilön kuin
ilmoitusvelvollisen nimi eivät kuitenkaan ole
julkisia. Julkisen kaupankäynnin kohteena
olevan osakkeen liikkeeseen laskeneen yhtiön
on lisäksi pidettävä sisäpiirirekisterin sisältä-
mät tiedot yleisön saatavilla sähköisen vies-
tintäverkon kotisivuilla. Arvopapereiden
omistuksessa tapahtuneita muutoksia koske-
vat tiedot on pidettävä sähköisen viestintä-
verkon kotisivuilla 12 kuukauden ajan muu-
toksesta. Tiedot on päivitettävä ilman aihee-
tonta viivästystä, kun ilmoitusvelvollinen il-
moittaa muutoksesta tietoihin.

Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri

8 §
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

arvopaperin liikkeeseenlaskijan on lisäksi
pidettävä sisäpiirirekisteriä palveluksessaan
olevista henkilöistä, jotka asemansa tai teh-
täviensä johdosta saavat säännöllisesti sisä-
piirintietoa sekä muista henkilöistä, jotka työ-
tai muun sopimuksen perusteella työskente-
levät tälle ja saavat sisäpiirintietoa (yritys-
kohtainen sisäpiirirekisteri).
Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin on si-

sällytettävä tiedot myös liikkeeseenlaskijan
toimielimiin kuuluvista henkilöistä, jotka saa-
vat sisäpiirintietoa.
Mitä tässä pykälässä säädetään liikkeeseen-
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laskijan velvollisuudesta pitää yrityskohtaista
sisäpiirirekisteriä, koskee myös liikkeeseen-
laskijan puolesta tai lukuun toimivaa.
Yrityskohtainen sisäpiirirekisteri ei ole jul-
kinen. Liikkeeseenlaskijan palveluksessa ole-
vaa henkilöä, joka asemansa tai tehtäviensä
takia saa säännöllisesti sisäpiirintietoa, kos-
kevat tiedot saadaan kuitenkin asianomaisen
henkilön suostumuksella julkistaa.

9 §
Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merki-
tään seuraavat tiedot:
1) rekisterin perustamispäivä;
2) henkilön yksilöimiseksi tarpeelliset tie-
dot;
3) peruste, miksi henkilö merkitään rekis-
teriin;
4) ajankohta, jolloin henkilölle on annettu
tai jona hän on saanut sisäpiirintietoa;
5) ajankohta, jolloin peruste ylläpitää yri-
tyskohtaista sisäpiirirekisteriä lakkasi.
Yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä on päivi-
tettävä aina, kun:
1) peruste henkilön merkitsemiseksi rekis-
teriin muuttuu;
2) uusi henkilö merkitään rekisteriin;
3) henkilö, joka on merkitty rekisteriin, ei
enää saa sisäpiirintietoa.

10 §
Yrityskohtaisen sisäpiirirekisterin tiedot on
merkittävä siten, että niitä ei voi jälkikäteen
muuttaa tai poistaa. Rekisterinpito on järjes-
tettävä siten, että ainoastaan rekisterin pitä-
miseen oikeutetut voivat muuttaa tietoja.
Rekisterimerkintä on tehtävä ilman aiheetonta
viivästystä.
Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merki-
tylle henkilölle on ilmoitettava kirjallisesti tai
muutoin todisteellisesti hänen merkitsemises-
tään rekisteriin ja siitä hänelle aiheutuvista
velvollisuuksista.
Yrityskohtaiseen sisäpiirirekisteriin merki-
tyt tiedot on säilytettävä vähintään viisi vuotta
siitä lukien, kun peruste tietojen merkitsemi-
seen rekisteriin on päättynyt.

11 §
Liikkeeseenlaskija voi jakaa yrityskohtai-
sen sisäpiirirekisterin osarekistereihin siten,
että saman määräajan voimassa olevan pe-

rusteen omaavat henkilöt merkitään samaan
osarekisteriin. Jos yrityskohtainen sisäpiirire-
kisteri jaetaan osiin, sovelletaan kuhunkin
osarekisteriin erikseen, mitä 8—10 §:ssä sää-
detään yrityskohtaisesta sisäpiirirekisteristä.

Kurssin vääristäminen

12 §
Julkisen kaupankäynnin tai 3 luvun

16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn
kohteena olevan arvopaperin kurssia ei saa
vääristää.
Kurssin vääristämisellä tarkoitetaan:
1) julkisen kaupankäynnin tai 3 luvun

16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn
kohteena olevaa arvopaperia koskevaa har-
haanjohtavaa osto- ja myyntitarjousta, näen-
näiskauppaa ja muuta vilpillistä toimintata-
paa;
2) liiketoimia ja muita toimia, jotka antavat

väärää tai harhaanjohtavaa tietoa julkisen
kaupankäynnin tai 3 luvun 16 §:ssä tarkoite-
tun kaupankäyntimenettelyn kohteena olevien
arvopaperien tarjonnasta, kysynnästä tai hin-
nasta;
3) liiketoimia ja muita toimia, joilla yksi tai

useampi yhteistyössä toimiva henkilö varmis-
taa julkisen kaupankäynnin tai 3 luvun
16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn
kohteena olevien arvopaperien hinnan epäta-
valliselle tai keinotekoiselle tasolle; tai
4) julkisen kaupankäynnin tai 3 luvun

16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn
kohteena olevaa arvopaperia koskevan väärän
tai harhaanjohtavan tiedon julkaisemista tai
muuta levittämistä, jos tiedon julkaisija tai
levittäjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää
tiedon olevan väärää tai harhaanjohtavaa.
Mitä 2 momentin 4 kohdassa säädetään, ei

sovelleta sananvapauden käyttämisestä jouk-
koviestinnässä annetussa laissa tarkoitettuun
yleisön saataville toimitetun viestin laatijaan,
joka viestin laadinnassa on sitoutunut nou-
dattamaan mainitussa laissa tarkoitetussa jul-
kaisu- ja ohjelmatoiminnassa viestejä laativia
henkilöitä ammatillisesti edustavan järjestön
ammattikuntaa varten tai julkaisu- ja ohjel-
matoiminnan harjoittajan laatimia sääntöjä,
jotka vaikutuksiltaan vastaavat markkinoiden
väärinkäyttödirektiivin ja sen nojalla Euroo-
pan yhteisöjen komission antamien säännös-
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ten vaikutuksia. Mainittua kohtaa sovelletaan
kuitenkin, jos viestin laatija saa itselleen
erityistä etua tai hyötyä tiedon julkaisemisesta
tai levittämisestä.
Edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa liiketoimi tai muu
toimi ei kuitenkaan ole kurssin vääristämistä,
jos liiketoimella tai toimeksiannolla on hy-
väksyttävä peruste ja ne täyttävät Rahoitus-
tarkastuksen hyväksymät kyseisessä julkises-
sa kaupankäynnissä tai 3 luvun 16 §:ssä
tarkoitetussa kaupankäyntimenettelyssä nou-
datettavat markkinatavat.
Arvopaperinvälittäjä, joka tarjoaa sijoitus-
palveluna markkinatakausta tai arvopaperi-
kaupintaa liikkeeseen laskemallaan, 1 luvun
2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla
arvopaperilla, saa tehdä tällaista toimintaa
koskevan sopimuksen, jonka tarkoituksena on
vaikuttaa arvopaperin hintatasoon.

Rajoitussäännös

13 §
Mitä tässä luvussa säädetään sisäpiirintie-
don käyttämisestä tai kurssin vääristämisestä,
ei sovelleta sellaiseen kaupankäyntiin arvo-
papereilla, jossa:
1) liikkeeseenlaskija hankkii omia osak-
keitaan Euroopan yhteisöjen komission mark-
kinoiden väärinkäyttödirektiivin 8 artiklan
nojalla antamien asetusten mukaisesti;
2) sijoituspalveluyritys tai luottolaitos va-
kauttaa arvopaperien hintaa Euroopan yhtei-
söjen komission markkinoiden väärinkäyttö-
direktiivin 8 artiklan nojalla antamien ase-
tusten mukaisesti.

Julkisen kaupankäynnin kohteeksi haetut ar-
vopaperit

14 §
Mitä tässä luvussa säädetään julkisen kau-
pankäynnin kohteena olevasta arvopaperista
ja sen liikkeeseenlaskijasta, sovelletaan arvo-
paperiin, jota on haettu otettavaksi julkisen
kaupankäynnin kohteeksi, ja sen liikkeeseen-
laskijaan.

Tarkemmat määräykset

15 §
Rahoitustarkastus voi antaa Euroopan yh-

teisöjen komission markkinoiden väärinkäyt-
tödirektiivin nojalla antamien säädösten täy-
täntöönpanemiseksi tarvittavia tarkempia
määräyksiä. Rahoitustarkastus voi lisäksi an-
taa tarkempia määräyksiä 4 §:ssä tarkoitetun
ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta, 6 §:ssä
ja 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta menette-
lystä sekä 9 §:ssä tarkoitetun rekisterin
sisällöstä ja tietojen merkintätavasta.

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

3 §
Joka tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suo-

rittaessaan tai arvopaperipörssin, arvopape-
rinvälittäjän, selvitysyhteisön, selvitysosa-
puolen tai 4 a luvun 5 §:n 2 momentissa
tarkoitetun yhteisön toimielimen jäsenenä tai
varajäsenenä tai toimihenkilönä on saanut
tietää arvopaperin liikkeeseenlaskijan tai
muun henkilön taloudellista asemaa tai yksi-
tyistä olosuhdetta koskevan julkistamattoman
seikan tai liike- tai ammattisalaisuuden, ei saa
sitä ilmaista tai muuten paljastaa eikä käyttää
hyväksi, jos sitä ei ole säädetty tai asianmu-
kaisessa järjestyksessä määrätty ilmaistavaksi
tai ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus
on säädetty, anna suostumustaan sen ilmai-
semiseen.
Arvopaperipörssin toimielimen jäsen, va-

rajäsen tai toimihenkilö voi 1 momentin
estämättä ilmaista säännöksessä tarkoitetun
tiedon henkilölle, joka on muussa valtiossa
toimivan julkista kaupankäyntiä vastaavaa
kaupankäyntiä järjestävän ja viranomaisen
valvonnassa olevan yhteisön palveluksessa tai
toimielimen jäsen, jos tiedon ilmaiseminen on
tarpeen arvopaperimarkkinoiden tehokkaan
valvonnan turvaamiseksi. Edellytyksenä on
lisäksi, että henkilöä koskee 1 momenttia
vastaava vaitiolovelvollisuus.
Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa tie-

toja ulkomaiselle arvopaperimarkkinoita val-
vovalle viranomaiselle säädetään Rahoitus-
tarkastuksesta annetussa laissa.
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8 luku

Rangaistussäännökset

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö ja kurssin vää-
ristäminen

1 §
Rangaistus tahallisesta tai törkeästä huoli-
mattomuudesta hyötymistarkoituksessa ta-
pahtuvasta sisäpiirintiedon väärinkäytöstä
säädetään rikoslain 51 luvun 1 ja 2 §:ssä.
Rangaistus hyötymistarkoituksessa tapah-
tuvasta kurssin vääristämisestä säädetään ri-
koslain 51 luvun 3 ja 4 §:ssä.

3 §
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
1) rikkoo 3 luvun 17 §:n säännöksiä,
2) rikkoo 6 luvun 1 §:ää tai laiminlyö 6
luvun 2 §:n 1 momentissa, 3 §:n 1 momen-
tissa, 4 §:ssä tai 6 §:n 4 momentissa säädetyn
julkistamisvelvollisuuden, tai
3) julkistaa tarjous- tai listalleottoesitteen
tai tarjousasiakirjan ennen kuin Rahoitustar-
kastus on hyväksynyt sen,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, arvopaperimarkkinarikkomuksesta
sakkoon.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

1 §
Tämän lain 2 luvun 1 §:ää, 4 luvun 1, 2,
3 a, 4, 5 b ja 5 c §:ää, 5 luvun 1, 2 ja
12—15 §:ää, 7 luvun 2 §:ää ja 8 luvun 1 §:ää
sovelletaan myös kaupankäynnistä vaki-
oiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain
mukaiseen vakioituun optioon ja termiiniin.
Tämän lain 4 luvun 7 §:ää, 5 luvun
3—6 §:ää ja 7 §:n 1, 3 ja 4 momenttia sekä
8—11 §:ää sovelletaan myös kaupankäynnis-
tä vakioiduilla optioilla ja termiineillä anne-
tun lain mukaiseen vakioituun optioon ja
termiiniin, jonka kohde-etuus on julkisen
kaupankäynnin kohteena oleva osake tai
osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeut-
tava arvopaperi. Tämän lain 5 luvun
8—11 §:ää sovelletaan myös kaupankäynnis-
tä vakioiduilla optioilla ja termiineillä anne-

tun lain mukaiseen vakioituun optioon ja
termiiniin, jonka kohde-etuus on raaka-aine
tai hyödyke. Tämän lain 5 luvun 3 §:ää
sovelletaan myös kaupankäynnistä vaki-
oiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain
1 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun optioyhteisöön
tämän lain 5 luvun 3 §:n 1 momentin 1, 3 tai
4 kohdassa mainitussa suhteessa olevaan
henkilöön sekä hänen kanssaan 5 luvun 3 §:n
2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa suh-
teessa olevaan yhteisöön tai säätiöön.
Rahoitustarkastuksesta annetun lain

24 a §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 26 a §:ää
sovelletaan myös kaupankäynnistä vaki-
oiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain
mukaiseen vakioituun optioon ja termiiniin.

1 a §
Tämän lain 2 luvun 1 §:ää, 4 luvun 1, 2,

3 a, 4, 5 b ja 5 c §:ää sekä 7 luvun 2 §:ää
sovelletaan myös johdannaissopimukseen, jo-
ka on kaupankäynnin ja selvityksen kohteena
muulla säännellyllä ja viranomaisen valvon-
nassa olevalla markkinalla kuin kaupankäyn-
nistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetussa laissa tarkoitetussa optioyhteisössä
(vakioituun optioon tai termiiniin rinnastet-
tava johdannaissopimus). Tämän lain 5 luvun
1, 2 ja 12—15 §:ää sovelletaan myös vaki-
oituun optioon tai termiiniin rinnastettavaan
johdannaissopimukseen, jonka kohde-etuute-
na on julkisen kaupankäynnin kohteena oleva
arvopaperi taikka raaka-aine tai muu hyödy-
ke.
Tämän lain 4 luvun 7 §:ää, 5 luvun

3—6 §:ää ja 7 §:n 1, 3 ja 4 momenttia sekä
8—11 §:ää sovelletaan myös vakioituun op-
tioon tai termiiniin rinnastettavaan johdan-
naissopimukseen, jonka kohde-etuus on jul-
kisen kaupankäynnin kohteena oleva osake tai
osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeut-
tava arvopaperi.
Rahoitustarkastuksesta annetun lain

24 a §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 26 a §:ää
sovelletaan myös vakioituun optioon tai ter-
miiniin rinnastettavaan johdannaissopimuk-
seen.

1 b §
Tämän lain 2 luvun 1 §:ää, 4 luvun 1, 2,

3 a, 4, 5 b ja 5 c §:ää sekä 7 luvun 2 §:ää
sovelletaan myös johdannaissopimukseen, jo-
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ka ei ole kaupankäynnin tai selvityksen
kohteena kaupankäynnistä vakioiduilla opti-
oilla ja termiineillä annetun lain 1 luvun
3 §:ssä tarkoitetussa optioyhteisössä tai edellä
tämän luvun 1 a §:ssä tarkoitetulla muulla
säännellyllä ja viranomaisen valvonnassa ole-
valla markkinalla. Tällaiseen johdannaissopi-
mukseen sovelletaan myös tämän lain 5 luvun
1, 2 ja 12—15 §:ää, sikäli kuin sen kohde-
etuutena on julkisen kaupankäynnin kohteena
oleva arvopaperi taikka raaka-aine tai muu
hyödyke.
Tämän lain 5 luvun 3—6 §:ää ja 7 §:n 1,
3 ja 4 momenttia sekä 8—11 §:ää sovelletaan
myös tässä pykälässä tarkoitettuun johdan-
naissopimukseen, jonka kohde-etuus on jul-
kisen kaupankäynnin kohteena oleva osake tai
osakkeeseen osakeyhtiölain mukaan oikeut-
tava arvopaperi.
Rahoitustarkastuksesta annetun lain
24 a §:n 1 momentin 2 kohtaa sekä 26 a §:ää
sovelletaan myös tässä pykälässä tarkoitet-
tuun johdannaissopimukseen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
Tämän lain 5 luvun 7 §:ssä tarkoitetun

sisäpiirirekisterin tiedot on saatettava lain
mukaisiksi kuuden kuukauden kuluessa lain
voimaantulosta. Siihen asti, kunnes sisäpiiri-
rekisterin tiedot on saatettu tämän lain mu-
kaisiksi, kuitenkin enintään kuuden kuukau-
den ajan lain voimaantulosta, sovelletaan
tämän lain 5 luvun 3 ja 4 §:n sijasta omis-
tuksen julkisuuteen ja ilmoitettaviin tietoihin
tämän lain voimaan tullessa voimassa olevia
säännöksiä.
Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan

osakkeen liikkeeseenlaskijan on vuoden ku-
luessa tämän lain voimaantulosta saatettava
5 luvun 7 §:ssä tarkoitetun sisäpiirirekisterin
tiedot mainitun pykälän 4 momentin mukai-
sesti yleisön saataville sähköisen tietoverkon
kotisivuille.
Tämän lain 5 luvun 8 §:ssä tarkoitettu

yrityskohtainen sisäpiirirekisteri on perustet-
tava ja saatettava lain mukaiseksi kuuden
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 298

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 99—101 § ja
146 §:n 1 ja 2 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 99 § osaksi laissa 224/2004 ja 146 §:n 1 ja 2 kohta viimeksi
mainitussa laissa, seuraavasti:

99 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien omista-
minen on julkista, jos rahasto-osuudenomis-
taja (ilmoitusvelvollinen) on:
1) rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön halli-
tuksen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai
toimitusjohtajan varamies, tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisön sellainen toimihenkilö,
jolla on päävastuu rahastoyhtiön tai säily-
tysyhteisön tilintarkastuksesta;
2) muu rahastoyhtiön palveluksessa oleva
taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toi-
miva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa
sijoitusrahaston varojen sijoittamista koske-
van päätöksen tekemiseen;
3) muu säilytysyhteisön palveluksessa ole-
va henkilö, jolla tehtävässään on mahdolli-
suus saada tietoja sijoitusrahaston sijoitustoi-
minnasta;
4) edellä tarkoitetun henkilön puoliso,
vajaavaltainen, jonka edunvalvoja tällainen
henkilö on, taikka muu perheenjäsen, joka on
asunut vähintään vuoden samassa taloudessa
tällaisen henkilön kanssa;
5) yhteisö tai säätiö, jossa tässä pykälässä
tarkoitetulla henkilöllä on yksin tai yhdessä
perheenjäsentensä tai toisen tässä pykälässä
tarkoitetun henkilön taikka tämän perheenjä-
senen kanssa määräysvalta arvopaperimark-
kinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla;
6) rahastoyhtiön osakkeenomistaja tai tä-

hän arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukaan rinnastettava henkilö.
Edellä 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoi-

tetun ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava ra-
hastoyhtiölle:
1) 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitetun

olosuhteen olemassaolosta;
2) sellainen yhteisö ja säätiö, jossa ilmoi-

tusvelvollisella on huomattava vaikutusvalta
siten, että hän on siinä 1 momentin 1
kohdassa tarkoitetussa tai siihen rinnastuvas-
sa asemassa tai hän on avoimen yhtiön
yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vas-
tuunalainen yhtiömies, sekä edellä mainituis-
sa tiedoissa tapahtuneet muutokset;
3) omistuksessaan sekä 1 momentin 4 ja 5

kohdassa tarkoitetun henkilön omistuksessa
olevat osakkeet tai osakkeisiin osakeyhtiölain
mukaan oikeuttavat arvopaperit, joihin rahas-
toyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston varoja
voidaan Euroopan talousalueella sijoittaa,
tällaisten arvopapereiden hankkimista tai luo-
vutusta koskevat sopimukset ja sitoumukset
sekä tällaisten arvopapereiden omistuksessa
ja niiden hankkimista tai luovutusta koske-
vissa sopimussuhteissa tapahtuvat, vähintään
5 000 euron suuruiset muutokset seitsemän
päivän kuluessa muutoksesta.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on

tehtävä neljäntoista päivän kuluessa siitä,
kun:
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1) henkilö otti vastaan 1 momentin 1—3
kohdassa tarkoitetun tehtävän;
2) 1 momentin 4 tai 5 kohdassa taikka 2
momentin 2 kohdassa tarkoitettu olosuhde
syntyi; tai
3) 1 momentissa taikka 2 momentin 1 tai
2 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa tapah-
tui muutos.
Jos kalenterivuoden aikana tehtyjen kaup-
pojen ja luovutusten yhteismäärä jää alle
5 000 euron, ilmoitus on tästä huolimatta
tehtävä viimeistään seuraavan kalenterivuo-
den tammikuun 31 päivänä.
Ilmoitusvelvollisuus ei koske tietoja asun-
to-osakeyhtiöistä, kiinteistöosakeyhtiöistä,
aatteellisista yhdistyksistä tai taloudellisista
yhdistyksistä. Jos yhteisö käy säännöllisesti
kauppaa arvopapereilla, myös niitä koskevat
tiedot on ilmoitettava.
Jos arvopaperit on liitetty arvo-osuusjär-
jestelmään, rahastoyhtiö voi järjestää menet-
telyn, jossa tiedot saadaan arvo-osuusjärjes-
telmästä. Tällöin ei erillistä ilmoitusta ole
tältä osin tehtävä.

100 §
Rahastoyhtiön on pidettävä rekisteriä, josta
ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen kohdal-
la 99 §:ssä tarkoitetut omistukset ja sopimus-
suhteet sekä eriteltyinä kaupat ja muut luo-
vutukset (sisäpiirirekisteri).
Sisäpiirirekisterin tiedot on merkittävä si-
ten, että niitä ei voi jälkikäteen muuttaa tai
poistaa. Rekisterinpito on järjestettävä siten,
että ainoastaan rekisterin pitämiseen oikeute-
tut voivat muuttaa tietoja. Rekisterimerkintä
on tehtävä ilman aiheetonta viivästystä. Re-
kisteriin merkityt tiedot on säilytettävä vä-
hintään viisi vuotta tiedon merkitsemisestä.

Jokaisella on oikeus vaivattomasti tutustua
sisäpiirirekisteriin ja saada kulujen korvaa-
mista vastaan siitä otteita ja jäljennöksiä.
Luonnollisen henkilön henkilötunnus ja osoi-
te sekä 99 §:n 1 momentin 4 kohdassa
tarkoitetun henkilön nimi eivät kuitenkaan ole
julkisia.

101 §
Ilmoitukseen on sisällytettävä asianomai-

sen henkilön tai yhteisön taikka säätiön
yksilöimiseksi tarvittavat tiedot sekä arvopa-
pereita koskevat tiedot. Rahoitustarkastus voi
antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen si-
sällöstä ja tekotavasta.

146 §
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-

desta
1) rikkoo 24 §:n 1 momentissa tai 30 §:ssä

säädettyä kieltoa;
2) laiminlyö rahastoyhtiölle tai säilytysyh-

teisölle 25 §:n 2 momentissa, 26 §:n 1 mo-
mentissa, 28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa,
45 §:ssä, 47 §:n 3 momentissa, 49 §:ssä,
52 §:n 1 momentissa, 92—96 §:ssä tai
118 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä velvol-
lisuuksia;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.
Tämän lain 100 §:ssä tarkoitetun sisäpiiri-

rekisterin tiedot on saatettava lain mukaisiksi
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantu-
losta.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 299

Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (587/2003) 6 §:n
1 kohta, 12 §:n 2 momentin 3 kohta ja 37 §:n 1 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 15 a—15 c §, 25 §:ään uusi 3 ja 7 momentti, jolloin nykyinen 3—5
momentti siirtyvät 4—6 momentiksi, sekä lakiin uusi 24 b, 26 a—26 e ja 37 a § seuraavasti:

6 §

Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva

Muulla rahoitusmarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa:
1) julkisen kaupankäynnin ja arvopaperi-
markkinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun
kaupankäyntimenettelyn kohteena olevan ja
julkisen kaupankäynnin kohteeksi haetun ar-
vopaperin liikkeeseenlaskijaa sekä muuta,
joka on velvollinen julkistamaan arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun
esitteen;
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Johtajan tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Johtajan päätökset, jotka koskevat
— — — — — — — — — — — — —

3) rikemaksun tai seuraamusmaksun mää-
räämistä sekä julkisen huomautuksen tai
varoituksen antamista,
— — — — — — — — — — — — —
on ennen päätöksen tekemistä käsiteltävä

johtokunnassa.
— — — — — — — — — — — — —

15 a §

Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä erityi-
nen tietojensaantioikeus

Rahoitustarkastuksella on salassapitosään-
nösten estämättä oikeus saada valvottavalta ja
muulta rahoitusmarkkinoilla toimivalta sekä
näiden hallituksen jäseneltä, toimitusjohtajal-
ta ja palveluksessa olevalta arvopaperimark-
kinalain tai sen nojalla annettujen markkinoi-
den väärinkäyttöä tai julkisen kaupankäynnin
kohteena olevan arvopaperin arvoon vaikut-
tavien tietojen julkistamista koskevien sään-
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nösten noudattamisen valvomiseksi tarpeelli-
set julkisen kaupankäynnin tai arvopaperi-
markkinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun
kaupankäyntimenettelyn kohteena olevaan ar-
vopaperiin, julkisen kaupankäynnin kohteeksi
haettuun arvopaperiin ja arvopaperiin, jonka
arvo määräytyy julkisen kaupankäynnin tai
arvopaperimarkkinalain 3 luvun 16 §:ssä tar-
koitetun kaupankäyntimenettelyn kohteena
olevan arvopaperin perusteella, sekä tällaisen
arvopaperin liikkeeseenlaskijaan ja tällaisella
arvopaperilla tehtyihin liiketoimiin ja toimek-
siantoihin liittyvät tiedot sekä muut mainit-
tujen säännösten valvonnan kannalta tarpeel-
liset tiedot, asiakirjat ja tallenteet sekä jäl-
jennökset asiakirjoista ja tallenteista.
Rahoitustarkastuksella on sama oikeus saa-
da yksilöityä liiketointa koskevia, valvonnan
kannalta välttämättömiä tietoja, asiakirjoja ja
tallenteita sekä jäljennöksiä asiakirjoista ja
tallenteista valvottavan ja muun rahoitus-
markkinoilla toimivan lukuun tai puolesta
toimivalta, julkisen kaupankäynnin tai arvo-
paperimarkkinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoi-
tetun kaupankäyntimenettelyn kohteena ole-
vaa arvopaperia, julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi haettua arvopaperia ja arvopaperia,
jonka arvo määräytyy julkisen kaupankäyn-
nin tai arvopaperimarkkinalain 3 luvun
16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn
kohteena olevan arvopaperin perusteella, kos-
kevaan liiketoimeen tai toimeksiantoon osal-
liselta sekä muulta henkilöltä, jolla voidaan
perustellusta syystä olettaa olevan 1 momen-
tissa tarkoitettua tietoa taikka asiakirjoja tai
tallenteita. Rahoitustarkastuksen on palautet-
tava alkuperäiset asiakirjat ja tallenteet.
Oikeudellisissa asioissa avustavien osalta
2 momentissa tarkoitettu oikeus ei koske
oikeudenkäyntiavustaja- tai oikeudenkäyn-
tiasiamiestehtävien hoitamisen johdosta saa-
tuja tietoja, asiakirjoja ja tallenteita. Oikeu-
denkäyntiavustaja- ja oikeudenkäyn-
tiasiamiestehtäviksi luetaan varsinaisten oi-
keudenkäyntiin liittyvien tehtävien lisäksi
asiakkaan oikeudellista asemaa esitutkinnassa
rikoksen takia tai asian muussa oikeuden-
käyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa sekä
oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen vält-
tämistä koskeva oikeudellinen neuvonta.

15 b §

Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä kuule-
minen

Rahoitustarkastuksella on oikeus tarvitta-
essa kutsua 15 a §:ssä tarkoitettu henkilö
kuultavaksi arvopaperimarkkinalain tai sen
nojalla annettujen markkinoiden väärinkäyt-
töä tai julkisen kaupankäynnin tai arvopape-
rimarkkinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun
kaupankäyntimenettelyn kohteena olevan ar-
vopaperin, julkisen kaupankäynnin kohteeksi
haetun arvopaperin ja arvopaperin, jonka arvo
määräytyy julkisen kaupankäynnin tai arvo-
paperimarkkinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoi-
tetun kaupankäyntimenettelyn kohteena ole-
van arvopaperin perusteella, arvoon vaikut-
tavien tietojen julkistamista koskevien sään-
nösten noudattamisen valvomiseksi.

15 c §

Johdannaissopimuksia koskeva tietojensaan-
tioikeus ja kuuleminen

Mitä 15 a §:ssä säädetään Rahoitustarkas-
tuksen oikeudesta saada arvopaperiin taikka
arvopaperia koskevaan liiketoimeen tai toi-
meksiantoon liittyviä tietoja, asiakirjoja ja
tallenteita sekä jäljennöksiä asiakirjoista ja
tallenteista, koskee myös kaupankäynnistä
vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun
lain mukaista vakioitua optiota ja termiiniä,
vakioituun optioon tai termiiniin rinnastetta-
vaa johdannaissopimusta sekä muuta johdan-
naissopimusta, johon sovelletaan arvopaperi-
markkinalain säännöksiä.
Mitä 15 b §:ssä säädetään Rahoitustarkas-

tuksen oikeudesta tarvittaessa kutsua henkilö
kuultavaksi, koskee myös kaupankäynnistä
vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun
lain mukaista vakioitua optiota ja termiiniä,
vakioituun optioon tai termiiniin rinnastetta-
vaa johdannaissopimusta sekä muuta johdan-
naissopimusta, johon sovelletaan arvopaperi-
markkinalain säännöksiä, koskevien maini-
tussa pykälässä tarkoitettujen säännösten nou-
dattamisen valvomiseksi.
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4 luku

Hallinnolliset seuraamukset

24 b §

Rikemaksu

Rahoitustarkastus voi määrätä sille, joka
1) laiminlyö arvopaperimarkkinalain 4 lu-
vun 7 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden,
2) laiminlyö tai rikkoo arvopaperimarkki-
nalain 5 luvun 4—11 §:ssä taikka sijoitusra-
hastolain 99 tai 100 §:ssä säädetyn ilmoitus-
velvollisuuden tai velvollisuuden pitää rekis-
teriä tai
3) rikkoo sijoitusrahastolain 11 luvussa
säädettyjä tai sijoitusrahaston säännöissä
määrättyjä varojen sijoittamista koskevia ra-
joituksia,
rikemaksun, joka määrätään maksettavaksi
valtiolle.
Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on
vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa.
Luonnolliselle henkilölle määrättävä rike-
maksu on vähintään 50 euroa ja enintään
1 000 euroa.
Rikemaksua ei voida määrätä, jos ilmoi-
tusvelvollinen tai rekisterinpitoon velvollinen
on välittömästi virheen havaittuaan oma-
aloitteisesti ryhtynyt asiassa korjaaviin toi-
menpiteisiin.
Se, jolle rikemaksu on määrätty, voi
valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

25 §

Julkinen huomautus

— — — — — — — — — — — — —
Julkinen huomautus voidaan antaa myös
muulle henkilölle, joka laiminlyö tai rikkoo
muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä
tavalla arvopaperimarkkinalain tai sen nojalla
annettuja markkinoiden väärinkäyttöä taikka
julkisen kaupankäynnin kohteena olevan tai
sen kohteeksi haetun arvopaperin arvoon
vaikuttavien tietojen julkistamista koskevia
säännöksiä. Luonnolliselle henkilölle julkinen
huomautus voidaan antaa, jos tämä menette-

lee häntä henkilökohtaisesti velvoittavien
säännösten tai määräysten vastaisesti.
— — — — — — — — — — — — —
Se, jolle julkinen huomautus on määrätty,

voi valittaa päätöksestä markkinaoikeuteen
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

26 a §

Seuraamusmaksu

Valvottava ja muu rahoitusmarkkinoilla
toimiva oikeushenkilö, joka tahallaan tai
huolimattomuudesta
1) laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikos-

lain 51 luvussa tai arvopaperimarkkinalain
8 luvussa säädetyllä tavalla arvopaperimark-
kinalain 2 luvun säännöksiä tai niiden nojalla
annettuja säännöksiä arvopaperien markki-
noinnista, liikkeeseenlaskusta tai tiedonanto-
velvollisuudesta,
2) laiminlyö tai rikkoo muulla kuin rikos-

lain 51 luvussa säädetyllä tavalla arvopape-
rimarkkinalain 5 luvun 2 tai 12 §:n säännök-
siä taikka 15 §:n nojalla annettuja määräyksiä,
voidaan määrätä maksamaan julkisen va-

roituksen ohella seuraamusmaksu, jos menet-
tely tai laiminlyönti on jatkuvaa, toistuvaa tai
suunnitelmallista taikka muuten niin moitit-
tavaa, ettei varoitusta yksin ole pidettävä
riittävänä, eikä teko tai laiminlyönti kokonai-
suutena arvioiden anna aihetta ankarampiin
toimenpiteisiin.
Seuraamusmaksu voidaan määrätä myös

muulle henkilölle, joka laiminlyö tai rikkoo
muulla kuin rikoslain 51 luvussa säädetyllä
tavalla tämän pykälän 1 momentissa tarkoi-
tettuja arvopaperimarkkinalain tai sen nojalla
annettuja sisäpiirintietoa, kurssin vääristämis-
tä tai julkisen kaupankäynnin kohteena olevan
tai sen kohteeksi haetun arvopaperin arvoon
vaikuttavien tietojen julkistamista koskevia
säännöksiä.
Seuraamusmaksua ei voi määrätä, jos asia

on vireillä esitutkinnassa, syyteharkinnassa
tai tuomioistuimessa rikosasiana.
Seuraamusmaksua määrättäessä on otetta-

va huomioon menettelyn laatu, laajuus ja
suunnitelmallisuus, menettelyllä tavoiteltu
hyöty ja sillä aiheutettu vahinko. Oikeushen-
kilölle määrättävä seuraamusmaksu on vä-
hintään 500 euroa ja enintään 200 000 euroa,
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kuitenkin enintään 10 prosenttia oikeushen-
kilön seuraamusmaksun määräämistä edeltä-
vän tilikauden liikevaihdosta. Luonnolliselle
henkilölle määrättävä seuraamusmaksu on
vähintään 100 euroa ja enintään 10 000 euroa.
Seuraamusmaksun määrää Rahoitustarkas-
tuksen esityksestä markkinaoikeus. Maksu
määrätään maksettavaksi valtiolle.

26 b §

Asian vireillepano ja valmistelu

Rikemaksua, julkista huomautusta, julkista
varoitusta ja seuraamusmaksua koskeva asia
tulee vireille markkinaoikeudessa Rahoitus-
tarkastuksen esityksestä tai sen valituksella,
jolle seuraamus on määrätty. Esitys tai valitus
on tehtävä kirjallisesti.
Esityksen tai valituksen saavuttua markki-
naoikeuteen asia on ennen käsittelyä valmis-
teltava markkinaoikeuden ylituomarin tai
markkinaoikeustuomarin johdolla niin, että se
voidaan viipymättä ratkaista. Valmistelu ei
ole tarpeen, jos esitys tai valitus jätetään
tutkimatta tai hylätään heti perusteettomana.
Asiaa valmisteltaessa on asiaan osallisille
varattava tilaisuus suullisesti tai kirjallisesti
vastata esitykseen tai valitukseen. Markkina-
oikeus huolehtii Rahoitustarkastuksen kuule-
miseksi tarpeellisista toimenpiteistä. Valmis-
telu voidaan päättää, vaikka asiaan osallinen
ei ole antanut pyydettyä vastausta esityksen
tai valituksen johdosta.

26 c §

Asian selvittäminen

Markkinaoikeus voi velvoittaa asianomai-
sen saapumaan istuntoon sekä esittämään
liikekirjeenvaihtonsa, kirjanpitonsa, pöytäkir-
jansa ja muut asiaa selventävät asiakirjat.
Asiakirjojen esittämisvelvollisuus ei koske
teknisluonteisia ammattisalaisuuksia. Jos vel-
vollisuutta esittää asiakirjat ei täytetä tai
asianosainen jää ilman laillista estettä saapu-
matta istuntoon, asianosainen voidaan sakon
uhalla velvoittaa esittämään asiakirjat tai
saapumaan istuntoon.

26 d §

Seuraamuksen määrääminen

Esitystä käsiteltäessä Rahoitustarkastuksen
tulee näyttää toteen seuraamuksen määräämi-
seksi tarpeelliset seikat.
Markkinaoikeus voi katsoessaan muun seu-

raamuksen liian ankaraksi määrätä julkisen
varoituksen sijasta julkisen huomautuksen tai
jättää seuraamuksen määräämättä.

26 e §

Asian käsittely ja muutoksenhaku

Asian käsittelyyn ja selvittämiseen mark-
kinaoikeudessa sovelletaan muutoin hallinto-
lainkäyttölakia. Käsittelyn ja asiakirjojen jul-
kisuudesta säädetään erikseen.
Markkinaoikeuden tämän lain nojalla an-

tamaan päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen si-
ten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Myös Rahoitustarkastuksella on oikeus hakea
markkinaoikeuden päätökseen muutosta va-
littamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
Lupa voidaan myöntää, jos lain soveltamisen
kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on
tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaistavaksi tai jos luvan myön-
tämiseen on muu painava syy.

7 luku

Erinäiset säännökset

37 §

Muutoksenhaku

Rahoitustarkastuksen päätöksestä saa va-
littaa Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa säädetään valituksen
tekemisestä valtioneuvoston ja ministeriön
päätökseen, jollei muualla laissa toisin sää-
detä. Rahoitustarkastuksen päätöksestä, joka
voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltä-
väksi, ei saa valittaa Helsingin hallinto-
oikeuteen.
— — — — — — — — — — — — —
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37 a §

Seuraamusmaksun palauttaminen

Jos rikoslain 51 luvun 1—5 §:n perusteella
tuomitaan rangaistus samasta teosta, jonka
perusteella on määrätty 26 a §:n mukainen
seuraamusmaksu, valtiokonttori palauttaa ha-
kemuksesta jo maksetun seuraamusmaksun.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.
Rikemaksu ja seuraamusmaksu voidaan

määrätä vain teosta tai laiminlyönnistä, joka
on tehty tämän lain voimaantulon jälkeen.
Julkista huomautusta ja varoitusta koske-

vaan päätökseen, joka on tehty ennen tämän
lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 300

rikoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 51 luvun 1, 3 ja 6 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 § laeissa 475/1999 ja 1526/2001 sekä 3 ja 6 § viimeksi mainitussa
laissa, sekä
lisätään 51 luvun 7 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1526/2001, uusi 2 momentti
seuraavasti:

51 luku

Arvopaperimarkkinarikoksista

1 §

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle
taloudellista hyötyä tahallaan tai törkeästä
huolimattomuudesta käyttää julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevaan arvopaperiin liit-
tyvää sisäpiirintietoa hyväksi
1) luovuttamalla tai hankkimalla sellaisen
arvopaperin omaan tai toisen lukuun, tai
2) neuvomalla suoraan tai välillisesti toista
sellaista arvopaperia koskevassa kaupassa,
on tuomittava sisäpiirintiedon väärinkäy-
töstä sakkoon tai vankeuteen enintään kah-
deksi vuodeksi.
Sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tuomitaan
myös henkilö, joka 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla käyttää arvopaperimarkkinalain 3 lu-
vun 16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenet-

telyn kohteena olevaan arvopaperiin liittyvää
sisäpiirintietoa hyväksi tällaisessa kaupan-
käynnissä.
Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

3 §

Kurssin vääristäminen

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle
taloudellista hyötyä vääristää julkisen kau-
pankäynnin tai arvopaperimarkkinalain 3 lu-
vun 16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenet-
telyn kohteena olevan arvopaperin kurssia, on
tuomittava kurssin vääristämisestä sakkoon
tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

6 §

Määritelmät

Arvopaperilla tarkoitetaan tässä luvussa
sellaista arvopaperia, johon sovelletaan arvo-
paperimarkkinalakia.
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Sisäpiirintietona pidetään tässä luvussa
arvopaperimarkkinalain 5 luvun 1 §:n 1 mo-
mentissa ja 15 §:ssä tarkoitettua sisäpiirintie-
toa.
Kurssin vääristämisenä pidetään tässä lu-
vussa arvopaperimarkkinalain 5 luvun 12 ja
15 §:ssä tarkoitettua kurssin vääristämistä.
Mitä tässä luvussa säädetään arvopaperista,
sovelletaan myös kaupankäynnistä vaki-
oiduilla optioilla ja termiineillä annetussa
laissa (772/1988) tarkoitettuun vakioituun
optioon tai termiiniin sekä arvopaperimark-
kinalain 10 luvun 1 a §:ssä tarkoitettuun
vakioituun optioon tai termiiniin rinnastetta-
vaan johdannaissopimukseen. Mitä tässä lu-
vussa säädetään arvopaperin luovuttamisesta
tai hankkimisesta, sovelletaan myös vaki-
oidun johdannaissopimuksen tekemiseen ja
vakioituun optioon tai termiiniin rinnastetta-
van johdannaissopimuksen tekemiseen. Lu-
vun 1 ja 2 §:ää sovelletaan vakioituun optioon
tai termiiniin sekä vakioituun optioon tai
termiiniin rinnastettavaan johdannaissopi-
mukseen siitä riippumatta, onko sovittu joh-
dannaissopimuksen kohde-etuuden luovutuk-
sesta vai suorituksen korvaavasta hyvitykses-
tä.

7 §

Rajoitussäännös

— — — — — — — — — — — — —
Tämän luvun 1—4 §:n säännöksiä ei so-

velleta sellaiseen julkiseen kaupankäyntiin
arvopapereilla, jossa:
1) liikkeeseenlaskija hankkii omia osak-

keitaan Euroopan yhteisöjen komission sisä-
piirikaupoista ja markkinoiden manipuloin-
nista (markkinoiden väärinkäyttö) annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2003/6/EY 8 artiklan nojalla antamien
asetusten mukaisesti;
2) sijoituspalveluyritys tai luottolaitos va-

kauttaa arvopaperien hintaa Euroopan yhtei-
söjen komission sisäpiirikaupoista ja mark-
kinoiden manipuloinnista (markkinoiden vää-
rinkäyttö) annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2003/6/EY 8 artiklan
nojalla antamien asetusten mukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 301

kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 26 päivänä elokuuta 1988

annetun lain (772/1988) 3 luvun 14 § sekä
muutetaan 3 luvun 11 § ja 5 luvun 2 ja 4 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 luvun 11 § laeissa

969/1999 ja 1518/2001, 5 luvun 2 § osaksi laissa 741/1993 sekä 5 luvun 4 § mainitussa laissa
1518/2001, seuraavasti:

3 luku

Optioyhteisön toiminta

11 §

Tiedonantovelvollisuus

Sähköön tai maakaasuun perustuvien op-
tioiden ja termiinien kauppaan osallistuvien
on ilmoitettava optioyhteisölle poikkeuksel-
liset tai muutoin olennaisesti sähkön tai
maakaasun tuotantoon, siirtoon ja kulutuk-
seen vaikuttavat rajoitukset siten kuin optio-
yhteisön säännöissä määrätään.
Optioyhteisön on Rahoitustarkastuksen
määräämällä tavalla julkistettava tämän py-
kälän nojalla ilmoitetut tiedot.

5 luku

Erinäiset säännökset

2 §

Vaitiolovelvollisuus

Joka tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä suo-
rittaessaan tai optioyhteisön tai välittäjän
toimihenkilönä on saanut tietää option tai
termiinin osapuolen tai muun henkilön talou-

dellista asemaa tai yksityistä olosuhdetta
koskevan julkistamattoman seikan tai liike-
tai ammattisalaisuuden, ei saa sitä ilmaista tai
muuten paljastaa eikä käyttää hyväksi, ellei
sitä ole säädetty tai asianmukaisessa järjes-
tyksessä määrätty ilmaistavaksi, tai ellei se,
jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädet-
ty, anna suostumustaan sen ilmaisemiseen.
Optioyhteisön toimielimen jäsen, varajäsen

tai toimihenkilö voi 1 momentin estämättä
ilmaista säännöksessä tarkoitetun tiedon hen-
kilölle, joka on Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa sijaitsevan optioyhtei-
söön rinnastettavan yhteisön palveluksessa tai
toimielimen jäsen, jos tiedon ilmaiseminen on
tarpeen johdannais- tai arvopaperimarkkinoi-
den tehokkaan valvonnan turvaamiseksi.
Edellytyksenä on lisäksi, että henkilöä koskee
1 momenttia vastaava vaitiolovelvollisuus.
Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa tie-

toja ulkomaiselle johdannaismarkkinoita val-
vovalle viranomaiselle säädetään Rahoitus-
tarkastuksesta annetussa laissa (587/2003).

4 §

Johdannaismarkkinarikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta lai-
minlyö noudattaa 3 luvun 11 §:ssä tarkoitet-
tua ilmoitusvelvollisuutta, on tuomittava, jol-
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lei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta, johdannais-
markkinarikkomuksesta sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Lak i

N:o 302

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996)
48 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 48/2002 ja 79/2003, uusi 7 momentti seuraavasti:

48 §

Salassapitovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Sijoituspalveluyrityksellä on oikeus antaa
1 momentissa tarkoitettuja tietoja arvopape-
rimarkkinalaissa tarkoitetulle julkisen kau-
pankäynnin järjestäjälle ja kaupankäynnistä
vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa
laissa tarkoitetulle optioyhteisölle, jos tiedot
ovat välttämättömiä niille säädetyn valvonta-

tehtävän turvaamiseksi. Sijoituspalveluyrityk-
sellä on sama oikeus antaa tietoja Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimi-
valle julkista kaupankäyntiä vastaavaa kau-
pankäyntiä järjestävälle yhteisölle ja Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa si-
jaitsevalle optioyhteisöön rinnastettavalle yh-
teisölle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
HE 137/2004
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Lak i

N:o 303

luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993)
94 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1340/1997, 45/2002 ja 75/2003, uusi 8 momentti
seuraavasti:

94 §

Salassapitovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksella on oikeus antaa 1 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja arvopaperimark-
kinalaissa (495/1989) tarkoitetulle julkisen
kaupankäynnin järjestäjälle ja kaupankäyn-
nistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetussa laissa (772/1988) tarkoitetulle op-
tioyhteisölle, jos tiedot ovat välttämättömiä

niille säädetyn valvontatehtävän turvaamisek-
si. Luottolaitoksella on sama oikeus antaa
tietoja Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa toimivalle julkista kaupankäyntiä
vastaavaa kaupankäyntiä järjestävälle yhtei-
sölle ja Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa sijaitsevalle optioyhteisöön rinnas-
tettavalle yhteisölle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 304

arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä 17 päivänä toukokuuta 1991 annetun lain (826/1991)
13 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 795/2000, seuraavasti:

13 §

Arvopaperikeskuksen tehtävät

Arvopaperikeskus hoitaa arvo-osuusjärjes-
telmän yhteisiä tehtäviä. Näiden tehtävien
hoitamiseksi arvopaperikeskus:
— — — — — — — — — — — — —
4) ylläpitää tietojärjestelmiä, joilla voidaan

ylläpitää arvopaperimarkkinalain 5 luvussa
tarkoitettua sisäpiirin omistusta koskevaa jul-
kista rekisteriä;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2005.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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