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Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 §:n 1 momentin 2

kohta sekä
muutetaan 1 §:n 1 momentin 2 a kohta, 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentin 2 a kohta ja 2 §:n 3 momentti laissa
302/2010, 4 §:n 1 momentti laissa 1361/2010 ja 6 §:n 1 momentti laissa 605/2010, seuraavasti:

1 §

Maksuvelvollinen

Finanssivalvonnan valvontamaksun on
velvollinen suorittamaan:
— — — — — — — — — — — — —

2 a) maksulaitoslain (297/2010) 7 ja
7 a §:ssä tarkoitettu;
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Valvontamaksu

— — — — — — — — — — — — —
Suhteellinen maksu lasketaan maksuvel-

vollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen
mukaisen taseen loppusumman, hallinnoitu-
jen sijoitusrahastojen varojen yhteismäärän,
liikevaihdon tai jäsenmaksutulon perusteella
siten kuin tässä laissa säädetään. Sijoituspal-
veluyrityksen liikevaihdoksi katsotaan tu-
loslaskelman mukaisten tuottojen yhteis-

määrä siten, että arvopaperikaupan ja valuut-
tatoiminnan osalta mukaan luetaan nettotuo-
tot. Jos nettotuotto on negatiivinen, se merki-
tään nollaksi. Mitä tässä laissa säädetään ra-
hastoyhtiöistä ja niiden hallinnoimien
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärästä, so-
velletaan vastaavasti kiinteistörahastoihin ja
niiden varojen määrään. Maksulaitoksen,
joka harjoittaa myös maksulaitoslain 9 §:n 2
momentissa tarkoitettua muuta liiketoimin-
taa, liikevaihdoksi katsotaan muiden maksu-
palveluiden kuin sähköisen rahan liikkee-
seenlaskun osuus maksulaitoksen kokonais-
liikevaihdosta. Sähkörahayhteisön, joka tar-
joaa myös muita maksupalveluita tai harjoit-
taa maksulaitoslain 9 §:n 2 momentissa tar-
koitettua muuta liiketoimintaa, taseen
loppusummaksi katsotaan liikkeessä olevan
sähköisen rahan osuus koko sähkörahayhtei-
sön taseen loppusummasta. Osuuden määrit-
tämiseen sovelletaan, mitä maksulaitoslain
30 a §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —
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4 §

Suhteellinen valvontamaksu

Suhteellisen valvontamaksun maksupe-

ruste ja maksun määrä prosentteina maksupe-
rusteesta sekä maksun suorittamiseen velvol-
liset määräytyvät seuraavasti:

Maksuvelvollinen Maksuperuste Maksun määrä
prosentteina
maksuperusteesta

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettu talletuspankki

taseen loppusumma 0,00284

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tar-
koitettu luottoyhteisö

taseen loppusumma 0,00284

maksulaitoslaissa tarkoitettu muu maksulai-
tos kuin sähkörahayhteisö

liikevaihto 0,25

maksulaitoslaissa tarkoitettu sähkörahayh-
teisö

taseen loppusumma 0,00284

vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu
vahinkovakuutusyhtiö

taseen loppusumma x
4

0,00284

vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkivakuu-
tusyhtiö

taseen loppusumma 0,00284

työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö

taseen loppusumma 0,00284

vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoi-
tettu vakuutusyhdistys

taseen loppusumma x
4

0,00284

eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö taseen loppusumma 0,00284

vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa taseen loppusumma 0,00284

vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairauskassa taseen loppusumma x
4

0,00284

vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu vakuu-
tuskassa kuin eläkekassa tai sairauskassa

taseen loppusumma 0,00284

maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)
tarkoitettu Maatalousyrittäjien eläkelaitos

taseen loppusumma 0,00284

merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoitettu
Merimieseläkekassa

taseen loppusumma x
0,4

0,00284

työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa
laissa (555/1998) tarkoitettu työttömyysva-
kuutusrahasto sekä Koulutusrahasto

taseen loppusumma 0,00284

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikenne-
vakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ym-
päristövakuutuskeskus ja työttömyyskassa-
laissa (603/1984) tarkoitettu työttömyyskas-
sojen tukikassa

taseen loppusumma x
4

0,00284
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valtion eläkerahastosta annetussa laissa
(1297/2006) tarkoitettu valtion eläkerahasto,
kunnallisessa eläkelaissa (549/2003) tarkoi-
tettu Kuntien eläkevakuutus -niminen kun-
nallinen eläkelaitos ja kirkkolaissa
(1054/1993) tarkoitettu Kirkon keskusrahas-
ton eläkerahasto

taseen loppusumma x
0,4

0,00284

sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivu-
liike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan ta-
lousalueeseen

taseen loppusumma 0,00095

sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivu-
liike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan ta-
lousalueeseen

taseen loppusumma 0,00284

muun kuin sähkörahayhteisöä vastaavan ul-
komaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka ko-
tivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen

liikevaihto 0,11

sellaisen sähkörahayhteisöä vastaavan ulko-
maisen maksulaitoksen sivuliike, jonka koti-
valtio kuuluu Euroopan talousalueeseen

taseen loppusumma 0,00095

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyhtiö rahastoyhtiön hallin-
noimien sijoitusrahas-
tojen varojen yhteis-
määrä

0,0022

lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa omai-
suudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa

omaisuudenhoidon ja
sijoitusneuvonnan lii-
kevaihto

0,34

arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopa-
peripörssi ja muu selvitysyhteisö kuin arvo-
paperikeskus sekä kaupankäynnistä vakioi-
duilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa
(772/1988) tarkoitettu optioyhteisö

liikevaihto 1,30 %; maksu on
kuitenkin vähintään
50 000 euroa

sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(922/2007) tarkoitettu muu sijoituspalvelu-
yritys kuin lain 45 §:n 3—5 momentissa tar-
koitettu sijoituspalveluyritys

liikevaihto 0,34

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:n
3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalvelu-
yritys

liikevaihto 0,11

työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttömyys-
kassa

jäsenmaksutulo 0,66

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan ta-
lousalueeseen

liikevaihto 0,15
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ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan ta-
lousalueeseen

liikevaihto 0,34

ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka ko-
tivaltio kuuluu Euroopan talousalueeseen

liikevaihto 0,15

ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka ko-
tivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen

liikevaihto 0,34

ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliike, jonka
kotivaltio ei kuulu Euroopan talousalueeseen

vakuutusmaksutulo 0,03

— — — — — — — — — — — — —

6 §

Muun maksuvelvollisen perusmaksu

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvel-
vollisen perusmaksun määrä euroina sekä

maksun suorittamiseen velvolliset määräyty-
vät seuraavasti:

Maksuvelvollinen Perusmaksu euroina

arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikes-
kus

260 000

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletussuojara-
hasto

12 000

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusrahasto 2 000

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö 1 000

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö 200

sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettu sijoittajien kor-
vausrahasto

3 000

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö 3 000

talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoi-
tettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö

6 000

luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tar-
koitetun ryhmittymän omistusyhteisö

10 000

omistusyhteisö, jonka määräysvallassa arvopaperipörssi, arvopaperi-
keskus, optioyhteisö tai selvitysyhteisö on arvopaperimarkkinalain 1
luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla

10 000

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö 1 000
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vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari 1 000 Perusmaksua
korotetaan 180 eu-
roa jokaista vakuu-
tusmeklariyrityksen
tai yksityisen elin-
keinonharjoittajan
palveluksessa ole-
vaa rekisteröityä va-
kuutusmeklaria koh-
den.

arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu tilinhoitajayh-
teisö

6 000 Jos tilinhoita-
jayhteisöllä on yksi
tai useampi arvo-
osuusjärjestelmästä
annetun lain 7 a §:ssä
tarkoitettu asiamies,
tilinhoitajayhteisön
perusmaksua koro-
tetaan 3 000 euroa
jokaista asiamiestä
kohden.

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tettu ulkomainen selvitysyhteisö

25 000

arvopaperimarkkinalain 4 a luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoitettu
suomalainen selvitysosapuoli ja sellainen ulkomainen selvitysosa-
puoli, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa

12 000

arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu kirjausrahasto ja
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu selvitysrahasto

2 000

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija

15 500 Perusmaksua
korotetaan 16 000
euroa, jos osak-
keelle on arvopape-
rimarkkinalain 4 lu-
vun 10 §:ssä tarkoi-
tetut likvidit mark-
kinat.

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu hake-
muksesta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua julkista
kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talous-
alueella yksinomaan muussa valtiossa kuin Suomessa

12 500

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyk-
sessä on 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaski-
jan kotipaikka ei ole Suomessa

10 500

julkisen kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin kuin
osakkeen liikkeeseenlaskija

3 000
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suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi kuin
osake on otettu hakemuksesta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä
tarkoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin koh-
teeksi Euroopan talousalueella yksinomaan muussa valtiossa kuin
Suomessa

3 000

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetun monenkeskisen
kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan osakkeen liikkeeseen-
laskija

4 000

monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan muun
arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija

1 000

Eläketurvakeskus 10 000

liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta 1 000

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoite-
tun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike

1 000

eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen ulkomai-
nen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike

1 000

ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön
edustusto

1 000

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu sellainen vakuutus-
edustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivuliike

300

— — — — — — — — — — — — — Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2011.

Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
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