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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoitusrahastolain (48/1999) 92 §:n 4 momentti ja 95 §, sellaisena kuin niistä on
92 §:n 4 momentti laissa 224/2004,
muutetaan 1 §, 2 §:n 1, 2, 4, 6, 9—11, 14 ja 15 kohta, 3 ja 4 §, 5 f §:n 1 momentti, 16 §,
23 §:n 1 momentti, 26 §:n 1—3 momentti, 26 b §:n 5 momentti, 27 §:n 1 momentti, 41 §:n 1
momentin 11 kohta ja 2 momentin 3 kohta, 45 §, 47 §:n 3 momentti, 48 §:n 2, 3 ja 5 momentti,
49 §:n 1 momentti, 50 §:n 1 momentti, 53 §:n 1 momentin johdantokappale, 3 kohta sekä 2
momentti, 58 §:n 1 momentti, 66 §:n 1 momentti, 80 §, 80 a §:n 2 momentti, 81 §:n 3
momentti, 89, 91, 93 ja 97 §, 16 luku, 112 §, 113 §:n 1 momentin 2, 3 ja 8 kohta sekä 3
momentti, 115 §:n 2 ja 3 momentti, 117 a §, 20 luvun otsikko, 126 a, 126 d, 127 ja 128 §,
130 §:n 1 momentin johdantokappale ja 1—3 kohta sekä 2 ja 4 momentti, 131, 132 ja
134—136 § sekä 146 §:n 4 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 928/2007, 2 §:n 1 kohta, 27 §:n 1 momentti,
49 §:n 1 momentti, 53 §:n 2 momentti ja 91 § laissa 351/2007, 2 §:n 9—11, 14 ja 15 kohta,
26 §:n 2 ja 3 momentti, 26 b §:n 5 momentti, 41 §:n 1 momentin 11 kohta, 47 §:n 3 momentti,
20 luvun otsikko, 48 §:n 3 momentti, 66 §:n 1 momentti, 80 a §:n 2 momentti, 81 §:n 3
momentti, 93, 97, 117 a, 126 a ja 126 d §, 130 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 3 kohta ja
2 momentti sekä 132 ja 134 § laissa 224/2004, 4 §:n suomenkielinen sanamuoto osaksi laissa
889/2008, 5 f §:n 1 momentti ja 16 § laissa 928/2007, 45 § osaksi laissa 351/2007, 80 § laeissa
224/2004 ja 928/2007 sekä 127 ja 131 § osaksi laissa 224/2004, sekä
lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 224/2004, 351/2007 ja 928/2007, uusi
2 a—2 c, 3 a, 3 b, 10 a—10 c, 11 a ja 16—20 kohta sekä uusi 2 ja 3 momentti, lakiin uusi 2 a,
2 b ja 3 a §, 5 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 755/2004, uusi 2 momentti, lakiin uusi 8
a—8 c §, lakiin siitä lailla 224/2004 kumotun 17 §:n tilalle uusi 17 §, lakiin uusi 2 a—2 c luku,
31 §:ään uusi 4 momentti, lakiin uusi 34 c ja 34 d §, 57 §:ään uusi 4 momentti, 57 a §:ään,
sellaisena kuin se on laissa 559/2010, uusi 2 momentti, 75 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
laissa 224/2004, uusi 3 momentti, lakiin uusi 80 b, 93 a, 98 a—98 c ja 106 a § sekä 17 a luku,
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117 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 889/2008, uusi 2 momentti, 121 §:ään, sellaisena kuin se
on laissa 224/2004, uusi 2 momentti, lakiin uusi 123 a §, 126 a §:n edelle uusi väliotsikko,
126 d §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 126 e sekä 126 f § ja sen edelle uusi väliotsikko,
127 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 127 a—127 c §, lakiin uusi 127 d § ja sen edelle
uusi väliotsikko, 128 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 128 a—128 d §, 130 §:n edelle
uusi väliotsikko, lakiin uusi 20 a luku, 137 a ja 140 a § ja siitä lailla 889/2008 kumotun 149 §:n
tilalle uusi 149 § seuraavasti:
1§
Tätä lakia sovelletaan rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön harjoittamaan toimintaan sekä
yhteissijoitusyrityksen ja muun kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimiseen yleisölle.
Tätä lakia ei sovelleta muun kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimiseen, jos
osuuksia markkinoidaan ainoastaan ammattimaisille sijoittajille. Ammattimaisena sijoittajana on pidettävä arvopaperimarkkinalain
(495/1989) 1 luvun 4 §:n 4 momentin 1—4
kohdassa tarkoitettua yhteisöä, mainitun lain
1 luvun 4 §:n 4 momentin 5 kohdassa tarkoitettua yhteisösijoittajaa sekä muuta sijoittajaa, jos tämä on kirjallisesti ilmoittanut
muulle kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaiselle yhteissijoitusyritykselle tai sen asiamiehelle olevansa ammattitaitonsa ja sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja ja sijoittaja täyttää vähintään kaksi
seuraavista vaatimuksista:
1) sijoittaja on tehnyt huomattavan suuria
liiketoimia kyseisillä markkinoilla keskimäärin kymmenen kertaa neljännesvuodessa neljän viimeksi kuluneen vuosineljänneksen aikana;
2) sijoittajan sijoitusvarallisuuden arvo on
yli 500 000 euroa;
3) sijoittaja työskentelee tai on työskennellyt rahoitusalalla ammattimaisesti vähintään
vuoden tehtävässä, joka edellyttää tietämystä
suunnitelluista liiketoimista.
Rahastoyhtiöihin sovelletaan sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia (922/2007) siten
kuin siitä tässä laissa säädetään.
Ulkomainen ETA-rahastoyhtiö saa harjoittaa Suomessa kotivaltiossaan saamansa toimiluvan mukaisesti 5 §:ssä tarkoitettua toimintaa, lukuun ottamatta 12 luvussa tarkoitettua toimintaa, siten kuin 3 §:ssä sekä 2 a, 2
b ja 20 a luvussa säädetään. Yhteissijoitusyri-

tys saa markkinoida osuuksiaan Suomessa
yleisölle siten kuin 128, 131 ja 132 §:ssä
säädetään.
Kolmannen maan rahastoyhtiö saa harjoittaa Suomessa kotivaltiossaan saamansa toimiluvan mukaisesti 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa siten, kuin 2 c ja 20 a
luvussa säädetään. Kolmannen maan rahastoyhtiö ei saa perustaa Suomessa sijoitusrahastoja tai erikoissijoitusrahastoja.
Muun kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen yhteissijoitusyrityksen osuuksia saa
markkinoida Suomessa yleisölle siten kuin
129—132 §:ssä säädetään.
2§
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sijoitusrahastotoiminnalla varojen
hankkimista yleisöltä yhteistä sijoittamista
varten ja näiden varojen sijoittamista pääasiallisesti rahoitusvälineisiin tai kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sekä sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston hallintoa ja
rahasto-osuuksien markkinointia;
2) sijoitusrahastolla sijoitusrahastotoiminnassa hankittuja sekä Suomessa vahvistettujen sääntöjen ja 11 luvun mukaan sijoitettuja
varoja sekä niistä johtuvia velvoitteita;
2 a) erikoissijoitusrahastolla sijoitusrahastotoiminnassa hankittuja sekä Suomessa vahvistettujen sääntöjen ja 12 luvun mukaan sijoitettuja varoja sekä niistä johtuvia velvoitteita;
2 b) syöttörahastolla sijoitusrahastoa,
jonka varoista poiketen siitä, mitä 68 §:ssä,
69 §:n 1 momentissa, 71 ja 71 a §:ssä, 72 §:n
5 ja 6 momentissa, 73 §:ssä, 74 §:n 3 momentissa, 75 §:ssä ja 80 §:n 1 momentissa
säädetään, vähintään 85 prosenttia sijoitetaan
toisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen (kohderahasto) osuuksiin;
2 c) kohderahastolla sijoitusrahastoa,
jonka rahasto-osuudenomistajien joukossa on
vähintään yksi syöttörahasto ja joka itse ei
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ole syöttörahasto ja jonka varoja ei ole sijoitettu syöttörahaston osuuksiin ja yhteissijoitusyritystä, joka kotivaltionsa lainsäädännön
perusteella täyttää edellä mainittuja vaatimuksia vastaavat vaatimukset;
— — — — — — — — — — — — —
3 a) rahastoyhtiön isäntävaltiolla muuta
sellaista ETA-valtiota kuin Suomea, joka ei
ole rahastoyhtiön kotivaltio mutta jossa rahastoyhtiöllä on sivuliike tai jossa se tarjoaa
palvelujaan;
3 b) sijoitusrahaston vastaanottavalla
ETA-valtiolla muuta sellaista ETA-valtiota
kuin Suomea, joka ei ole sijoitusrahaston kotivaltio mutta jossa sijoitusrahaston osuuksia
markkinoidaan;
4) säilytysyhteisötoiminnalla sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston varojen säilyttämistä sekä sen valvontaa, että toiminnassa
noudatetaan lakia, muita säännöksiä ja määräyksiä sekä rahaston sääntöjä;
— — — — — — — — — — — — —
6)
rahasto-osuudella
samansuuruista
osuutta tai vähintään yhtä osuuden murtoosaa sijoitusrahaston tai erikoissijoitusrahaston varoista;
— — — — — — — — — — — — —
9) sijoitusrahastodirektiivillä siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten
ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2009/65/EY;
10)
yhteissijoitusyrityksellä
sellaista
muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa toimiluvan saanutta yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, joka kotivaltionsa lainsäädännön perusteella täyttää sijoitusrahastodirektiivin edellytykset;
10 a) muulla kuin sijoitusrahastodirektiivin
mukaisella yhteissijoitusyrityksellä ulkomaista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa
yritystä, joka kotivaltionsa lainsäädännön perusteella ei täytä sijoitusrahastodirektiivin
edellytyksiä;
10 b) ulkomaisella ETA-rahastoyhtiöllä sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettua yhtiötä,
joka on saanut 5 a §:ssä tarkoitettua rahastoyhtiön toimilupaa vastaavan toimiluvan
muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa;
10 c) kolmannen maan rahastoyhtiöllä yh-
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teisöä, jolla on muun valtion kuin ETA-valtion Finanssivalvontaa vastaavan toimivaltaisen
valvontaviranomaisen
myöntämä
5 a §:ssä tarkoitettua toimilupaa vastaava
lupa 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa vastaavan toiminnan harjoittamiseen;
11) ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön kotivaltiolla muuta ETA-valtiota kuin Suomea,
jossa rahastoyhtiöllä on sääntömääräinen kotipaikka;
11 a) yhteissijoitusyrityksen kotivaltiolla
muuta ETA-valtiota kuin Suomea, jossa yhteissijoitusyritykselle on myönnetty 18 c §:n
1 momentissa tarkoitettua lupaa vastaava
lupa;
— — — — — — — — — — — — —
14) vakioimattomalla johdannaissopimuksella muuta johdannaissopimusta kuin kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun 2
§:ssä tarkoitettua vakioitua johdannaissopimusta ja arvopaperimarkkinalain 10 luvun 1
a §:ssä tarkoitettua vakioituun optioon tai termiiniin rinnastettavaa johdannaissopimusta;
15) merkittävällä sidonnaisuudella, luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007)
37 §:n 2—4 momentissa tarkoitettua sidonnaisuutta;
16) rajat ylittävällä sulautumisella:
a) sellaisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten sulautumista, joista ainakin
yksi on sijoittautunut Suomeen ja yksi muuhun ETA-valtioon kuin Suomeen; tai
b) Suomeen sijoittautuneiden sijoitusrahastojen sulautumista muuhun ETA-valtioon
kuin Suomeen sijoittautuneeseen, vastaperustettuun yhteissijoitusyritykseen taikka samaan muuhun ETA-valtioon kuin Suomeen
sijoittautuneiden yhteissijoitusyritysten sulautumista Suomeen sijoittautuneeseen, vastaperustettuun sijoitusrahastoon;
17) kotimaisella sulautumisella, jossa on
kansainvälinen kytkentä Suomeen sijoittautuneiden sijoitusrahastojen sulautumista silloin,
kun vähintään yhden sulautumiseen osallistuvan sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoinnista muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa on tehty 127 §:ssä tarkoitettu ilmoitus;
18) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;
19) sivuliikkeellä sellaista rahastoyhtiön
liiketoimipaikkaa muualla kuin Suomessa ja
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sellaista ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön tai
kolmannen maan rahastoyhtiön liiketoimipaikkaa Suomessa, joka ei ole oikeushenkilö
mutta joka on rahastoyhtiön, ulkomaisen
ETA-rahastoyhtiön tai kolmannen maan rahastoyhtiön osa ja tarjoaa rahastoyhtiölle
myönnetyn toimiluvan mukaisia palveluja;
20) toimivaltaisilla viranomaisilla muun
ETA-valtion kuin Suomen nimeämiä viranomaisia, joiden tehtävänä on huolehtia sijoitusrahastodirektiivissä säädettyjen velvollisuuksien täyttämisestä ja jotka kyseinen
ETA-valtio on ilmoittanut Euroopan komissiolle.
Tämän pykälän 1 momentin 19 kohtaa sovellettaessa kaikkia rahastoyhtiön samaan
ETA-valtioon tai samaan kolmanteen maahan
perustamia liiketoimipaikkoja ja ulkomaisen
ETA-rahastoyhtiön tai kolmannen maan rahastoyhtiön kaikkia Suomeen perustamia liiketoimipaikkoja pidetään yhtenä sivuliikkeenä.
Mitä tässä laissa säädetään sijoitusrahaston
rahasto-osuuksista, sovelletaan myös yhteissijoitusyrityksen osuuksiin.
2a§
Komission avaintietoasetuksella tarkoitetaan tässä laissa Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta sijoittajalle annettavien avaintietojen osalta ja avaintietojen tai tarjousesitteen
toimittamisessa muuta pysyvää välinettä kuin
paperia käyttäen tai verkkosivuston välityksellä noudatettavien ehtojen osalta annettua
komission asetusta N:o 583/2010.
Komission notifiointiasetuksella tarkoitetaan tässä laissa Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta ilmoituskirjeen vakiomallin ja
yhteissijoitusyritystä koskevan todistuksen
muodon ja sisällön, toimivaltaisten viranomaisten välisessä ilmoittamisessa käytettävän sähköisen viestinnän sekä paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa noudatettavien menettelyjen osalta
annettua komission asetusta (EU) N:o
584/2010.
Komission riskienhallintadirektiivillä tarkoitetaan tässä laissa Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytän-

töönpanosta organisaatiovaatimusten, eturistiriitojen, liiketoiminnan harjoittamisen, riskienhallinnan sekä säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välisen sopimuksen sisällön osalta
annettua
komission
direktiiviä
N:o
2010/43/EU.
Komission sulautumisdirektiivillä tarkoitetaan tässä laissa Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta rahastojen sulautumisia, masterfeeder-rakenteita ja ilmoitusmenettelyä koskevien tiettyjen säännösten osalta annettua
komission direktiiviä 2010/44/EU.
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella tarkoitetaan tässä laissa Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä
päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta
ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010
tarkoitettua Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaista.
2b§
Rahastoyhtiöstä ja säilytysyhteisöstä säädetään tämän lain ohella 2 a §:ssä tarkoitetuissa komission asetuksissa. Lisäksi rahastoyhtiötä ja säilytysyhtiötä koskevia määräyksiä on sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetuissa Euroopan komission asetuksella tai
päätöksellä annetuissa teknisissä standardeissa.
3§
Sijoitusrahastotoimintaa saa harjoittaa vain
rahastoyhtiö ja säilytysyhteisötoimintaa saa
harjoittaa vain säilytysyhteisö. Edellytyksenä
on lisäksi, että niillä on toimilupa toimintaa
varten. Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa säädetään 1 §:n 4 momentissa ja kolmannen
maan rahastoyhtiön oikeudesta harjoittaa toimintaa Suomessa säädetään 1 §:n 5 momentissa.
3a§
Erikoissijoitusrahastoon sovelletaan, mitä
5, 6, 19, 20, 22, 24—26, 26 b, 27—29, 29 a,
29 b, 30, 31, 33, 34, 34 d, 36, 39—43,
45—50, 53, 55, 57, 57 c, 58, 60—62 ja
64—67 §:ssä, 11 luvussa, 89 ja 91—93 §:ssä,
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93 a §:n 1, 2 ja 4 momentissa, 94, 96—98 ja
98 a §:ssä, 15 luvussa, 17 luvussa, 116,
118—123, 126, 135—137, 139, 140, 145
sekä 146 §:ssä säädetään sijoitusrahastosta.
Erikoissijoitusrahaston sulautumiseen sovelletaan 16 luvun säännöksiä siten kuin 107 §:n
2 momentissa säädetään sijoitusrahaston
muusta kuin rajat ylittävästä sulautumisesta
ja sellaisesta kotimaisesta sulautumisesta,
jossa on kansainvälinen kytkentä.
4§
Finanssivalvonta valvoo tämän lain noudattamista siten kuin tässä laissa ja Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään ja toimii sijoitusrahastodirektiivissä
tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena.
Tässä laissa olevan viittauksen Rahoitustarkastukseen on katsottava tarkoittavan viittausta Finanssivalvontaan.
Finanssivalvonnalla on oikeus saada yhteissijoitusyritykseltä, ETA-rahastoyhtiöltä ja
kolmannen maan rahastoyhtiöltä valvonnan
edellyttämät tiedot sekä jäljennökset valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomistaan asiakirjoista.
5c§
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimilupa tiedoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Finanssivalvonnan oikeudesta ja velvollisuudesta luovuttaa tietoja säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 71
§:ssä.
5f§
Edellä 5 b §:ssä tarkoitetun toimiluvan saamisen edellytyksenä on, että saadun selvityksen perusteella rahastoyhtiön perustaja ja
osakkeenomistaja, joka omistaa vähintään
kymmenen prosenttia rahastoyhtiön osakkeista tai osuuden, joka tuottaa vähintään
kymmenen prosenttia sen osakkeiden äänivallasta, on luotettava.
— — — — — — — — — — — — —
8a§
Rahastoyhtiön toiminta on järjestettävä sen
harjoittaman sijoitusrahastotoiminnan luonne
huomioon ottaen luotettavalla tavalla. Rahastoyhtiöllä on oltava toimintansa asianmukai-

5

seen harjoittamiseen tarvittavat voimavarat,
hallintomenettelyt ja valvontajärjestelmät.
Rahastoyhtiön toimenpiteistä mahdollisessa
eturistiriitatilanteessa säädetään 26 §:ssä.
Finanssivalvonta antaa komission riskienhallintadirektiivin täytäntöön panemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset rahastoyhtiön toiminnan järjestämisestä.
8b§
Rahastoyhtiön on riittävin toimenpitein pyrittävä estämään vaikuttavassa asemassa olevan ryhtyminen henkilökohtaisiin liiketoimiin, jos siitä voi aiheutua eturistiriita sellaisen liiketoimen tai palvelun kanssa, johon
hän osallistuu asemansa vuoksi, tai jos hänellä on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua sisäpiirintietoa taikka jos hänellä on sijoitusrahastoja tai erikoissijoitusrahastoja tai
niiden lukuun toteutettuja liiketoimia koskevia luottamuksellisia tietoja. Tällaisen tiedon
luottamuksellisuus on pyrittävä muutoinkin
turvaamaan.
Vaikuttavassa asemassa olevalla tarkoitetaan:
1) rahastoyhtiön hallituksen jäsentä, toimitusjohtajaa ja muuta ylimpään johtoon kuuluvaa sekä työntekijää tai muuta luonnollista
henkilöä, jonka tarjoamat palvelut ovat rahastoyhtiön valvonnassa tai joka osallistuu rahastoyhtiön harjoittamaan sijoitusrahastotoimintaan;
2) luonnollista henkilöä, joka osallistuu rahastoyhtiön ulkoistaman sijoitusrahastotoimintaan kuuluvan palvelun tarjoamiseen.
Finanssivalvonta antaa komission riskienhallintadirektiivin täytäntöön panemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset henkilökohtaisista liiketoimista.
8c§
Rahastoyhtiön on säilytettävä tiedot jokaisesta liiketoimesta, jossa sijoitusrahasto tai
erikoissijoitusrahasto on osallisena, vähintään
viisi vuotta. Edellä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuun toimintaan kuuluvien liiketoimia
ja palveluja koskevien tietojen säilyttämisestä
säädetään sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 36 §:ssä.
Finanssivalvonta antaa komission riskienhallintadirektiivin täytäntöön panemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset tietojen säilyttämisestä.
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16 §
Sen, joka aikoo suoraan tai välillisesti
hankkia rahastoyhtiön osakkeita, on ilmoitettava siitä etukäteen Finanssivalvonnalle, jos:
1) hänen omistuksensa hankinnan johdosta
olisi vähintään 10 prosenttia rahastoyhtiön
osakepääomasta;
2) hänen omistuksensa olisi niin suuri, että
se vastaisi vähintään 10:tä prosenttia kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä; tai
3) hänen omistuksensa muutoin oikeuttaisi
käyttämään 2 kohdassa tarkoitettuun omistukseen rinnastettavaa tai muuten merkittävää
vaikutusvaltaa rahastoyhtiön hallinnossa.
Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta
aiotaan lisätä siten, että omistus hankinnan
johdosta olisi vähintään 20, 30 tai 50 prosenttia rahastoyhtiön osakepääomasta tai omistus
vastaisi samansuuruista osuutta kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai rahastoyhtiöstä tulisi tytäryritys, myös tästä
hankinnasta on ilmoitettava etukäteen Finanssivalvonnalle.
Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
omistusosuutta ja ääniosuutta sovelletaan,
mitä arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä
sekä 2 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Tätä momenttia sovellettaessa ei oteta
huomioon osakkeita, jotka ilmoitusvelvollinen on enintään vuoden ajaksi hankkinut järjestämänsä arvopapereiden liikkeeseenlaskun
yhteydessä tai markkinatakauksen nojalla ja
jonka perusteella ilmoitusvelvollisella ei ole
oikeutta käyttää yhteisössä äänivaltaa eikä
muuten vaikuttaa yhteisön johdon toimintaan.
Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä myös, jos omistettujen
osakkeiden määrä laskee jonkin 1 tai 2 momentissa säädetyn omistusrajan alapuolelle
tai rahastoyhtiö lakkaa olemasta ilmoitusvelvollisen tytäryritys.
Rahastoyhtiön ja sen omistusyhteisön on
ilmoitettava Finanssivalvonnalle vähintään
kerran vuodessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omistusosuuksien omistajat ja omistusten suuruudet sekä ilmoitettava viivytyksettä
tietoonsa tulleet omistusosuuksien muutokset.
Edellä tässä pykälässä tarkoitettuihin ilmoituksiin liitettävistä tiedoista säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

Mitä 1—6 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti säilytysyhteisön osakkeiden hankintaa ja luovutusta.
17 §
Finanssivalvonnan oikeudesta kieltää 16
§:ssä tarkoitettu omistusosuuden hankinta
säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain
32 a §:ssä ja kieltopäätöksen antamista koskevasta menettelystä mainitun lain 32 b §:ssä.
Ilmoitusvelvollinen ei saa hankkia tämän
lain 16 §:ssä tarkoitettuja osakkeita ennen
kuin Finanssivalvonta on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun kieltopäätöksen tai päätöksen tekemiselle Finanssivalvonnasta annetun
lain 32 b §:ssä säädetty määräaika on päättynyt, jollei asian käsittelyssä toisin määrätä.
2 a luku
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen Suomeen
Sivuliikkeen perustaminen
18 a §
Ulkomainen ETA-rahastoyhtiö saa perustaa sivuliikkeen Suomeen sen jälkeen, kun
sen kotivaltion toimivaltainen viranomainen
on ilmoittanut sivuliikkeen perustamisesta Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava:
1) sivuliikkeen toimintasuunnitelma, joka
sisältää tiedot siitä, mitä toimintaa ja miten
rahastoyhtiö aikoo harjoittaa Suomessa, tiedot sivuliikkeen hallintorakenteesta sekä kuvauksen riskienhallintamenetelmistä ja kuvauksen 18 h §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä,
menettelyistä ja järjestelyistä;
2) sivuliikkeen osoite, josta asiakirjoja on
mahdollista tilata ja saada;
3) tiedot sivuliikkeen toiminnasta vastuussa olevista henkilöistä;
4) tiedot sivuliikkeen sijoittajien suojaksi
tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta.
Jos ulkomainen ETA-rahastoyhtiö aikoo
hallinnoida sijoitusrahastoa Suomessa, 1 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava todistus siitä, että rahastoyhtiöllä on
5 a §:ssä tarkoitettua toimilupaa vastaava toimilupa, kuvaus rahastoyhtiön toimiluvan laa-
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juudesta ja tiedot niitä sijoitusrahastotyyppejä
koskevista rajoituksista, joiden hallinnointiin
rahastoyhtiöllä on toimilupa.
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikkeen toimintaan sovelletaan 8 a §:ää ja 26 §:n
1 ja 2 momenttia.
Sivuliike saa aloittaa toimintansa kahden
kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssivalvonta sai 1 momentissa tarkoitetut tiedot. Finanssivalvonnan on kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitettava valvontaa varten sivuliikkeeltä vaadittavista tiedoista.
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle kirjallisesti 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin tulevista muutoksista viimeistään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.
Jos 2 momentin mukaan ilmoitetut tiedot
muuttuvat, ulkomainen ETA-rahastoyhtiö saa
harjoittaa toimintaa Suomessa sivuliikkeestä
käsin edellyttäen, että Finanssivalvonta saa
ETA-rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaiselta viranomaiselta ilmoituksen muutoksista
ja 2 momentissa tarkoitettua todistusta koskevat päivitetyt tiedot.
Palvelujen tarjoaminen sivuliikettä perustamatta
18 b §
Ulkomaisella ETA-rahastoyhtiöllä on oikeus harjoittaa toimintaa Suomessa perustamatta tytäryritystä tai sivuliikettä.
Ulkomainen ETA-rahastoyhtiö saa aloittaa
toiminnan Suomessa sen jälkeen kun sen kotivaltion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut asiasta Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön toimintasuunnitelma, joka sisältää tiedot siitä, mitä toimintaa ja miten rahastoyhtiö
aikoo harjoittaa Suomessa, sekä kuvaus rahastoyhtiön riskienhallintamenetelmistä ja
kuvaus 18 h §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä, menettelyistä ja järjestelyistä. Lisäksi
ilmoituksessa on oltava tiedot sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen
puuttumisesta.
Jos ulkomainen ETA-rahastoyhtiö aikoo
hallinnoida sijoitusrahastoa Suomessa, 2 momentissa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava todistus siitä, että rahastoyhtiöllä on
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5 a §:ssä tarkoitettua toimilupaa vastaava toimilupa, kuvaus rahastoyhtiön toimiluvan laajuudesta ja tiedot niitä sijoitusrahastotyyppejä
koskevista rajoituksista, joiden hallinnointiin
rahastoyhtiöllä on toimilupa.
Ulkomainen ETA-rahastoyhtiö saa 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen
aloittaa palvelujen tarjoamisen Suomessa. Finanssivalvonnan on kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitettava valvontaa varten ulkomaiselta ETA-rahastoyhtiöltä vaadittavista tiedoista. Sijoitusrahaston perustamisesta Suomeen säädetään
2 b luvussa.
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen Finanssivalvonnalle 2 momentissa mainittuihin tietoihin tulevista muutoksista.
Jos 3 momentin mukaan ilmoitetut tiedot
muuttuvat, ulkomainen ETA-rahastoyhtiö saa
harjoittaa 1 momentin mukaisesti toimintaa
Suomessa edellyttäen, että Finanssivalvonta
saa ETA-rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaiselta viranomaiselta ilmoituksen muutoksista ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta
koskevat päivitetyt tiedot.
Yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnista Suomessa säädetään 128 ja 128
a—128 d §:ssä.
2 b luku
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston perustaminen Suomeen
Lupa sijoitusrahaston perustamiseen
18 c §
Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta
ulkomaiselle ETA-rahastoyhtiölle luvan perustaa sijoitusrahasto Suomeen. Luvan saamisen edellytyksenä on, että Finanssivalvonta
hyväksyy sijoitusrahaston säännöt ja niiden
muutokset siten, kuin 7 luvussa säädetään, ja
säilytysyhteisön valinnan.
Lupahakemuksessa on sääntöjen ja säilytysyhteisöä koskevien tietojen lisäksi oltava:
1) selvitys siitä, että hakijalla on kotivaltiossaan lupa hallinnoida sijoitusrahastoja ja
lupa markkinoida niiden rahasto-osuuksia kotivaltiossaan;
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2) ilmoitus perustettavan sijoitusrahaston
säilytysyhteisön 9 d §:ssä tarkoitetuista vastuuhenkilöistä;
3) rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön välinen 34 c §:n 1 momentissa tarkoitettu sopimus;
4) tiedot sijoitusten hoitoon ja hallinnoimiseen liittyvien tehtävien ulkoistamista koskevista järjestelyistä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa voidaan viitata toimitettuihin tietoihin, jos ulkomainen ETA-rahastoyhtiö jo hoitaa Suomessa samantyyppisiä sijoitusrahastoja. Finanssivalvonnalla on oikeus pyytää
sen valvontavastuulla olevien säännösten
noudattamisen varmistamiseksi ulkomaisen
ETA-rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisilta viranomaisilta tarpeellisia selvennyksiä
ja tietoja 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista sekä 18 a §:n 2 momentissa ja 18 b §:n 3 momentissa tarkoitetun
todistuksen perusteella siitä, kuuluuko sen
tyyppinen sijoitusrahasto, jolle lupaa haetaan,
ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön toimiluvan
piiriin.
18 d §
Finanssivalvonnan on hylättävä ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön 18 c §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus, jos:
1) yhtiö ei täytä 18 c §:n 1 momentissa
säädettyjä vaatimuksia eikä noudata Finanssivalvonnan valvontavastuulle 18 i §:n mukaan
kuuluvia säännöksiä ja määräyksiä;
2) yhtiöllä ei ole kotivaltionsa toimivaltaisten viranomaisten antamaa lupaa hoitaa sentyyppistä sijoitusrahastoa, jolle lupaa haetaan; tai
3) yhtiö ei ole toimittanut 18 c §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja.
Ennen asian ratkaisemista Finanssivalvonnan on kuultava ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisia viranomaisia.
18 e §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sijoitusrahaston perustamista koskeva hakemus on ratkaistava kahden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus
on ollut puutteellinen, siitä kun hakija on
antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat
asiakirjat.

18 f §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle 18 c §:n 2 momentin 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuihin asiakirjoihin jälkikäteen tehdyistä olennaisista muutoksista.
Edellä 18 c §:n 1 momentissa tarkoitetun
sijoitusrahaston ulkomaista ETA-rahastoyhtiötä tai säilytysyhteisöä ei saa vaihtaa eikä
sijoitusrahaston sääntöjä muuttaa ilman Finanssivalvonnan hyväksymistä.
18 g §
Finanssivalvonnan internetsivuilla on pidettävä saatavilla ne sijoitusrahastodirektiivin
täytäntöön panemiseksi annetut lait, asetukset
ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat
sijoitusrahaston perustamista ja toimintaa, vähintään yhdellä kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.
18 h §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja
määräysten mukaisesti toteutettava 128 a
§:ssä tarkoitetut toimenpiteet ja otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt varmistaakseen, että ne käsittelevät asianmukaisesti sijoittajien tekemiä valituksia, ja että sijoittajat
voivat käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan.
Sijoittajien on näiden toimenpiteiden perusteella voitava tehdä valituksensa suomen tai
ruotsin kielellä.
Lisäksi ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on
otettava käyttöön asianmukaiset menettelyt ja
järjestelyt tietojen asettamiseksi saataville
yleisön tai Finanssivalvonnan pyynnöstä.
Suomessa sijoitusrahastoa hallinnoivaan ulkomaiseen ETA-rahastoyhtiöön sovellettavat
säännökset
18 i §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on noudatettava tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä Suomessa hallinnoimansa sijoitusrahaston:
1) sääntöjen vahvistamiseen;
2) osuuksien liikkeeseenlaskuun ja lunastamiseen;
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3) kokonaisriskin ja vipuvaikutuksen laskemiseen sekä muuhun sijoituspolitiikkaan ja
sijoitusrajoituksiin;
4) lainaksioton, lainaksiannon ja ilman katetta tapahtuvan myynnin rajoittamiseen;
5) varojen arvonmääritykseen ja tilinpitoon;
6) liikkeeseenlasku- ja lunastushinnan laskemiseen sekä virheisiin, joita tehdään varojen nettoarvon ja siihen liittyvän sijoittajien
korvauksen laskemisessa;
7) tuottojen jakamiseen ja uudelleen sijoittamiseen;
8) tietojen ilmoittamista ja raportointia
koskeviin vaatimuksiin, kuten rahastoesitteen, avaintietoesitteen ja määräaikaiskatsausten antamiseen;
9) markkinoimiseksi tehtyihin järjestelyihin;
10) osuudenomistajasuhteisiin;
11) sulautumiseen ja uudelleenjärjestelyihin;
12) purkamiseen ja selvitysmenettelyyn;
13) osuudenomistajarekisterin sisältöön;
14) osuudenomistajien äänioikeuksien ja
osuudenomistajien 1—13 kohtaan liittyvien
muiden oikeuksien käyttöön.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön lupa- ja
valvontamaksuihin sovelletaan, mitä Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetussa
laissa (879/2008) säädetään.
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön velvollisuudesta antaa Verohallinnolle sen tehtävien
hoitamiseksi tarvittavat tiedot säädetään verotusmenettelystä
annetussa
laissa
(1558/1995).

tarkoitetussa tilanteessa rahastoyhtiötä lopettamaan sijoitusrahaston hallinnoimisen. Finanssivalvonta voi vaatia sijoitusrahaston
hallinnoimisen lopettamista asianomaista rahastoyhtiötä kuultuaan myös, jos sijoitusrahastoa hallinnoitaessa on olennaisesti rikottu
Suomessa yleisen edun turvaamiseksi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava edellä tarkoitetut toimenpiteet tiedoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan komissiolle.
Jos Finanssivalvonta katsoo Finanssivalvonnasta annetun lain 61 §:n 3 momentissa
tarkoitetut ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön
kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteet riittämättömiksi, se voi 1 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisen sijasta ilmoittaa asiasta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Finanssivalvonta voi ennen 1 tai 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamista kieltää tämän lain vastaisen toiminnan,
jos kielto on asian kiireellisyyden vuoksi
välttämätön sijoittajien tai niiden henkilöiden
etujen suojaamiseksi, joille palvelua on tarjottu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava tällaisista toimenpiteistä mahdollisimman nopeasti Euroopan komissiolle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja ulkomaisen
ETA-rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön toiminnan
rajoittaminen ja kieltäminen

Sivuliikkeen perustaminen

18 j §
Jos ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, jolla on
Suomessa sivuliike tai joka tarjoaa palveluja
Suomeen sivuliikettä perustamatta, ei noudata tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä, Finanssivalvonta voi
ryhtyä Finanssivalvonnasta annetun lain
61 §:ssä säädettyihin toimenpiteisiin. Jos ulkomainen ETA-rahastoyhtiö hallinnoi Suomessa sijoitusrahastoa, Finanssivalvonta voi
vaatia mainitun lain 61 §:n 3 ja 6 momentissa

18 k §
Kolmannen maan rahastoyhtiön on haettava Finanssivalvonnalta toimilupa Suomeen
perustettavalle sivuliikkeelle. Hakemuksesta
on pyydettävä lausunto korvausrahastolta, jos
sivuliikkeen tarkoituksena on harjoittaa 5 §:n
2 momentissa tarkoitettua toimintaa.
Hakemukseen on liitettävä tarpeelliset selvitykset kolmannen maan rahastoyhtiön:
1) omistuksesta;
2) johdon ammattitaidosta ja luotettavuudesta;

2 c luku
Kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen Suomeen
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3) hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta;
4) riskien hallinnasta;
5) vakavaraisuudesta, maksuvalmiudesta ja
niiden hallinnasta;
6) rahastoyhtiön kotivaltion lainsäädännöstä ja finanssivalvonnasta.
Hakemukseen on liitettävä lisäksi tarpeelliset selvitykset sivuliikkeen hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, kuten asiakkaiden
tunnistamiseksi ja rahanpesun ja terrorismin
ehkäisemiseksi noudatetuista menettelytavoista sekä sivuliikkeen johdon ammattitaidosta ja luotettavuudesta.
Säännökset hakemuksessa ilmoitettavista
yhteystiedoista sekä tarkemmat säännökset
hakemukseen liitettävistä selvityksistä annetaan valtiovarainministeriön asetuksella.
Kolmannen maan rahastoyhtiön rahastoosuuksien markkinoinnin aloittamiseen ja lopettamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 129 ja
130 §:ssä säädetään.
18 l §
Finanssivalvonnan on myönnettävä toimilupa kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeelle, jos:
1) rahastoyhtiön toiminta ei olennaisesti
eroa suomalaiselle rahastoyhtiölle sallitusta
toiminnasta;
2) rahastoyhtiöön sen kotivaltion lainsäädännön mukaan sovelletaan kansainvälisesti
hyväksyttyjä suosituksia finanssivalvonnasta
ja rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön estämisestä;
3) rahastoyhtiön vakavaraisuus, suuret
asiakasriskit, maksuvalmius, sisäinen valvonta, riskienhallintajärjestelmät sekä omistajien ja johdon sopivuus ja luotettavuus eivät
olennaisesti poikkea tämän lain vaatimuksista;
4) rahastoyhtiötä muutoinkin valvotaan sen
kotivaltiossa riittävän tehokkaasti;
5) sivuliikkeen hallinto on järjestetty terveiden ja varovaisten liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti;
6) sivuliikkeen johtaja täyttää 5 e §:ssä
säädetyt vaatimukset.
Jos sivuliikkeen tarkoituksena on harjoittaa
5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa,
toimilupaa myönnettäessä on arvioitava, vastaako sivuliikkeen kotivaltion sijoittajien korvausjärjestelmä sijoittajien korvausrahaston

tarjoaman suojan tasoa ja laajuutta. Toimilupaa myöntäessään Finanssivalvonta voi päättää sivuliikkeen jäsenyydestä korvausrahastossa.
Toimilupapäätökseen sovelletaan 5 b §:n 2
momenttia ja 5 d §:ää. Finanssivalvonnan on
kymmenen työpäivän kuluessa toimilupahakemuksen vastaanottamisesta ilmoitettava hakijalle 5 b §:n 2 momentissa tarkoitetuista
määräajoista ja valitusmahdollisuudesta.
Sivuliikkeen toimilupa oikeuttaa harjoittamaan toimintaa yhdessä tai useammassa toimipaikassa.
Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan peruuttaminen
18 m §
Kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeen toimiluvan peruuttamisesta säädetään
Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:ssä ja
toiminnan rajoittamisesta mainitun lain
27 §:ssä. Finanssivalvonnan on lisäksi viipymättä peruutettava sivuliikkeen toimilupa, jos
kolmannen maan rahastoyhtiön kotivaltion
toimivaltainen viranomainen on peruuttanut
rahastoyhtiön toimiluvan.
18 n §
Kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeen toiminta on välittömästi lopetettava, jos
Finanssivalvonta on peruuttanut sen toimiluvan. Mitä muualla laissa säädetään sivuliikkeen valvonnasta, sovelletaan sivuliikkeen
valvontaan sen lopetettua toimintansa, kunnes 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on
tehty sekä rahastoyhtiön velvoitteet sivuliikkeen asiakkaille on täytetty.
Kolmannen maan rahastoyhtiön on viivytyksettä sen sivuliikkeen toiminnan lopettamisen jälkeen ilmoitettava sivuliikkeen asiakkaille, miten sivuliikkeen velvoitteet asiakkaille täytetään. Finanssivalvonta antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tässä momentissa tarkoitetusta menettelystä.
Mitä toiminnan lopettamisen osalta 1 momentissa säädetään sivuliikkeen valvonnasta
ja 2 momentissa kolmannen maan rahastoyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta sekä, mitä 2
momentissa säädetään Finanssivalvonnan toimivallasta antaa tarkempia määräyksiä, sovelletaan myös rajoitettaessa tämän lain
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18 m §:ssä tai Finanssivalvonnasta annetun
lain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla sivuliikkeen
toimintaa.
Palvelujen tarjoaminen tytäryritystä tai sivuliikettä perustamatta
18 o §
Kolmannen maan rahastoyhtiön on haettava lupa Finanssivalvonnalta, jos se aikoo
harjoittaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa Suomessa perustamatta sivuliikettä tai
tytäryritystä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisen valvontaviranomaisen ja Finanssivalvonnan välillä on tehty kolmannen maan
rahastoyhtiön valvontaa koskeva Finanssivalvonnasta annetun lain 66 §:ssä tarkoitettu
valvontapöytäkirja. Muuten luvan myöntämiseen sovelletaan, mitä tämän lain 18 l §:n 1
momentin 1—4 kohdassa ja 2 momentissa
säädetään toimiluvan myöntämisestä.
Kolmannen maan rahastoyhtiön rahastoosuuksien markkinoinnin aloittamiseen ja lopettamiseen sovelletaan lisäksi 129 ja
130 §:ää.
Luvan peruuttamiseen sovelletaan, mitä Finanssivalvonnasta annetun lain 26 §:ssä säädetään toimiluvan peruuttamisesta. Luvan
mukaisen toiminnan ja markkinoinnin kieltämiseen ja rajoittamiseen sovelletaan, mitä
mainitun lain 27 §:ssä säädetään toimiluvan
mukaisen toiminnan ja markkinoinnin kieltämisestä ja rajoittamisesta.
23 §
Rahastoyhtiö, jolla on toimilupa sijoitusrahastojen hallinnoimiseen, voi perustaa yhden
tai useamman sijoitusrahaston ETA-valtioon
ja yhden tai useamman erikoissijoitusrahaston Suomeen. Rahastoyhtiöt eivät saa perustaa yhteistä sijoitusrahastoa tai erikoissijoitusrahastoa.
— — — — — — — — — — — — —
26 §
Rahastoyhtiön on harjoitettava sijoitusrahastotoimintaa huolellisesti, itsenäisesti ja
asiantuntevasti sijoitusrahaston ja sen rahasto-osuudenomistajien etujen mukaisesti.
Rahastoyhtiön on toiminnassaan kohdeltava
rahasto-osuudenomistajia yhdenvertaisesti.
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Rahastoyhtiön on sijoitusrahastotoiminnassaan ja liiketoimintansa rakenteita järjestäessään pyrittävä välttämään eturistiriitatilanteita
ja niiden syntyessä varmistettava, että rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja, niiden
rahasto-osuudenomistajia ja rahastoyhtiön
muita asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti.
Finanssivalvonta antaa komission riskienhallintadirektiivin täytäntöön panemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset:
1) siitä, miten toimitaan sijoitusrahaston
etujen hyväksi;
2) periaatteista, joilla varmistetaan, että rahastoyhtiöt käyttävät asianmukaisesti liiketoimintansa asianmukaiseen harjoittamiseen tarvittavia voimavaroja ja menettelytapoja;
3) toimenpiteistä, joilla täsmennetään eturistiriitojen rajoittamiseen liittyviä rakenteita
ja organisaatiovaatimuksia;
4) toimenpiteistä eturistiriitojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi ja perusteista eturistiriitojen määrittelemiseksi.
— — — — — — — — — — — — —
26 b §
— — — — — — — — — — — — —
Sijoitusrahaston rahastoesitteessä on mainittava, miltä osin rahastoyhtiö käyttää toiminnassaan asiamiestä.
27 §
Sijoitusrahaston varojen (vähimmäispääoma) on oltava vähintään kaksi miljoonaa
euroa ja sijoitusrahastolla on oltava ainakin
50 rahasto-osuudenomistajaa. Sen estämättä,
mitä 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään,
pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavalla erikoissijoitusrahastolla riittää kuitenkin kymmenen rahasto-osuudenomistajaa, jos sen sääntöjen
mukaan kunkin rahasto-osuudenomistajan on
merkittävä rahasto-osuuksia vähintään miljoonan euron määrästä. Rahasto-osuudenomistajien lukumäärää laskettaessa yhtenä
kokonaisuutena on pidettävä rahasto-osuudenomistajaa ja tämän määräysvallassa kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla olevaa yhteisöä tai siihen verrattavaa
ulkomaista yritystä. Rahasto-osuudenhoitajaa
ei katsota yhdeksi rahasto-osuudenomistajaksi, jos rahasto-osuudenhoitaja täyttää tämän lain 57 g §:n vaatimukset. Sijoitusrahas-
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ton vähimmäispääoman määrä sekä rahastoosuudenomistajien vähimmäismäärä on saavutettava kuuden kuukauden kuluessa sijoitusrahaston toiminnan aloittamisesta.
— — — — — — — — — — — — —
5 luku
Säilytysyhteisön toiminta ja tehtävät
31 §
— — — — — — — — — — — — —
Sijoitusrahaston säilytysyhteisönä voi toimia vain 9 §:ssä tarkoitettu säilytysyhteisö tai
11 §:ssä tarkoitettu Suomeen sijoittautunut
yhteisö.
34 c §
Säilytysyhteisön on tehtävä sijoitusrahastoa Suomessa hallinnoivan ulkomaisen ETArahastoyhtiön kanssa sopimus, jossa määritellään se tietojen vaihto, joka on tarpeen, jotta
säilytysyhteisö voi hoitaa sille kuuluvat tehtävät. Sopimusta voidaan soveltaa useaan ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön hallinnoimaan sijoitusrahastoon, jos sopimuksessa luetellaan
kaikki sen soveltamisalaan kuuluvat sijoitusrahastot.
Finanssivalvonta antaa komission riskienhallintadirektiivin täytäntöön panemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen sisällöstä.
34 d §
Säilytysyhteisön on huolehdittava siitä,
että Finanssivalvonta saa pyynnöstä säilytysyhteisöltä kaikki sijoitusrahaston valvonnan
kannalta tarpeelliset tiedot, jotka säilytysyhteisö on saanut tehtäviään hoitaessaan.
41 §
Sijoitusrahaston säännöissä on mainittava
ainakin:
— — — — — — — — — — — — —
11) milloin ja missä sijoitusrahaston rahastoesite, avaintietoesite, puolivuotiskatsaus
sekä sijoitusrahaston ja rahastoyhtiön vuosikertomus ovat yleisön saatavilla;
— — — — — — — — — — — — —
Sijoitusrahaston säännöissä on lisäksi mai-

nittava, jos sijoitusrahaston toiminnassa on
tarkoitus soveltaa lain sallimaa mahdollisuutta:
— — — — — — — — — — — — —
3) siitä, että rahasto-osuudet, osuuslaji tai
osuussarja liitetään arvo-osuusjärjestelmään;
— — — — — — — — — — — — —
45 §
Rahastoyhtiön on vaadittaessa laskettava
liikkeeseen hallinnoimansa sijoitusrahaston
rahasto-osuuksia. Sijoitusrahaston säännöissä
voidaan sijoitusrahaston sijoitustoiminnan
luonteesta johtuvasta tai muusta erityisestä
syystä määrätä, että osuuksia on laskettava
liikkeeseen vain sijoitusrahaston säännöissä
tarkemmin määriteltyinä ajankohtina.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää hallinnoimansa sijoitusrahaston osuuksien
liikkeeseenlaskun tilanteissa, jotka on mainittu sijoitusrahaston säännöissä. Rahastoosuuksien liikkeeseenlasku voidaan keskeyttää ainoastaan, jos rahasto-osuudenomistajien
yhdenvertaisuus tai rahasto-osuudenomistajien muu painava etu sitä erityisesti vaatii.
Finanssivalvonta voi määrätä rahastoosuuksien liikkeeseenlaskun keskeytettäväksi, jos se on välttämätöntä arvopaperimarkkinoita tai kiinteistömarkkinoita kohtaan
tunnetun luottamuksen varmistamiseksi, rahasto-osuudenomistajien edun turvaamiseksi
tai muusta erityisen painavasta syystä.
Rahastoyhtiö saa kieltäytyä rahasto-osuuden liikkeeseenlaskusta ja rahasto-osuuden
merkinnän hyväksymisestä, jos kieltäytymiselle on sijoitusrahaston säännöissä mainittu
painava peruste. Perusteen tulee liittyä asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyttäytymiseensä taikka siihen, ettei asiakassuhteelle rahastoyhtiön mielestä ilmeisesti ole todellista
tarvetta. Kieltäytymisen peruste on ilmoitettava asiakkaalle.
Mitä 4 momentissa säädetään, ei sovelleta,
jos 144 §:stä tai rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä
annetusta laista (503/2008) johtuu muuta.
Jos rahastoyhtiö on 2 momentissa tarkoitetulla tavalla väliaikaisesti keskeyttänyt hallinnoimansa sijoitusrahaston osuuksien liikkeeseenlaskun, sen on ilmoitettava päätöksestään
viipymättä Finanssivalvonnalle. Jos rahasto-
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yhtiö on 4 momentissa tarkoitetulla tavalla
kieltäytynyt rahasto-osuuden liikkeeseenlaskusta ja rahasto-osuuden merkinnän hyväksymisestä, sen on ilmoitettava päätöksestään
Finanssivalvonnalle seuraavan kuukauden
loppuun mennessä.
47 §
— — — — — — — — — — — — —
Sijoitusrahaston säännöissä voidaan määrätä, että rahaston osuudet voivat poiketa toisistaan siinä, paljonko rahastoyhtiö veloittaa
sijoitusrahaston varoista korvausta rahaston
hallinnoinnista. Säännöissä on tällöin määrättävä, millä edellytyksillä sijoittaja voi merkitä korvauksen kannalta toisistaan poikkeavia osuuksia. Säännöissä voidaan myös määrätä, että tuotto- ja kasvuosuuksia voidaan
laskea liikkeeseen eri valuutoissa tai että
osuussarjoille voidaan hankkia erilainen indeksi-, inflaatio-, korko- tai valuuttasuojaus
tai muu suojaus.
— — — — — — — — — — — — —
48 §
— — — — — — — — — — — — —
Rahasto-osuuden arvo on sijoitusrahaston
arvo jaettuna liikkeessä olevien rahastoosuuksien lukumäärällä. Sijoitusrahaston arvo
lasketaan siten, että rahaston varoista vähennetään rahastoa koskevat velat. Sijoitusrahasto
voi ottaa osuudenomistajien pitkäjänteisen sijoitustoiminnan edistämiseksi käyttöön hinnoittelumenetelmän, jolla voidaan korvata rahastolle aiheutuvia kaupankäyntikustannuksia
ja kurssieroja sekä edistää rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuutta ja josta tarkemmin määrätään rahaston säännöissä. Menetelmän on oltava läpinäkyvä ja muutoinkin osuudenomistajien edun mukainen.
Sijoitusrahaston varoille määrätään arvo
niiden markkina-arvojen mukaan. Jollei
markkina-arvoa ole tai sitä ei voida olosuhteiden vuoksi saada, sijoituskohteen arvo
määrätään sijoitusrahaston säännöissä määritettyjen perusteiden mukaisesti. Sijoitusrahaston säännöissä määrätään myös muutoin
tarkemmin rahasto-osuuden arvon laskemisesta. Jos rahasto-osuuden arvoa ei voida
poikkeuksellisen epävakaan ja ennalta arvaamattoman markkinatilanteen tai muutoin
poikkeuksellisten olosuhteiden taikka muun
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painavan syyn vuoksi luotettavasti määrittää,
rahasto-osuuden arvo voidaan rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuuden turvaamiseksi jättää väliaikaisesti laskematta. Jos rahastoyhtiö on jättänyt väliaikaisesti laskematta rahasto-osuuden arvon, sen on ilmoitettava päätöksestään viipymättä Finanssivalvonnalle.
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta antaa tarkempia määräyksiä rahasto-osuuden arvon laskemisesta.
49 §
Rahastoyhtiön on rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta sijoitusrahaston säännöissä
tarkemmin määrätyllä tavalla ja määrättyinä
ajankohtina lunastettava hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuus. Rahasto-osuus on
lunastettava välittömästi sijoitusrahaston varoista rahasto-osuuden 48 §:n mukaan määräytyvästä lunastuspäivän arvosta. Lunastukset on toteutettava vaatimusten esittämisjärjestyksessä. Lunastuksen edellytyksenä on
osuustodistuksen luovuttaminen rahastoyhtiölle, jos sellainen on annettu. Edellä säädetystä poiketen rahastoyhtiön on lunastettava
pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston osuudenomistajan vaatimuksesta
tämän rahasto-osuussäännöissä tarkemmin
määrätyllä tavalla viimeistään kuuden kuukauden kuluttua lunastusvaatimuksen esittämisestä ja niin, että lunastuksia ja merkintöjä
tällaiseen sijoitusrahastoon voidaan tehdä
kuuden kuukauden välein.
— — — — — — — — — — — — —
50 §
Rahastoyhtiö voi väliaikaisesti keskeyttää
hallinnoimansa sijoitusrahaston osuuksien lunastamisen tilanteissa, jotka on mainittu sijoitusrahaston säännöissä. Rahasto-osuuksien
lunastaminen voidaan keskeyttää ainoastaan,
jos rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuus tai rahasto-osuudenomistajien muu painava etu sitä erityisesti vaatii.
— — — — — — — — — — — — —
53 §
Rahastoyhtiön on pidettävä rahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on merkittävä ainakin:
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— — — — — — — — — — — — —
3) erilajisten ja erisarjaisten rahasto-osuuksien erittely;
— — — — — — — — — — — — —
Rahasto-osuusrekisteriin voidaan tehdä
merkintä vasta, kun rahasto-osuuden merkintähinta on kokonaisuudessaan maksettu. Rahasto-osuuden merkintähinta on maksettava
rahassa tai antamalla sijoitusrahastolle merkintähintaa vastaava määrä 69 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja arvopapereita tai
rahamarkkinavälineitä siten, että merkintähinnan määräytymishetkellä eri arvopaperitai rahamarkkinavälinelajien jakauma vastaa
sijoitusrahaston säännöissä lajikohtaisesti yksilöityä sijoitustoimintaa ja arvopaperien tai
rahamarkkinavälineiden yhteenlaskettu markkina-arvo vastaa niitä vastaan annettavan rahasto-osuuden arvoa. Pääasiallisesti kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin varojaan sijoittavan erikoissijoitusrahaston rahastoosuuden merkintähinta voidaan myös maksaa
antamalla kiinteistöjä tai kiinteistöarvopapereita, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo
vastaa niitä vastaan annettavan rahasto-osuuden arvoa, jos erikoissijoitusrahaston sääntöihin on otettu määräys siitä, että rahasto-osuus
voidaan merkitä oikeuksin tai velvollisuuksin
panna erikoissijoitusrahastoon osuutta vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa (apporttiomaisuus). Muun 12 luvussa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuden merkintähinta ja 115 a §:ssä tarkoitetun syöttörahaston kohderahastosta merkitsemien rahastoosuuksien merkintähinta voidaan maksaa antamalla
11
luvussa
tarkoitettuja
rahoitusvälineitä apporttina. Muun 12 luvussa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston
osalta edellytyksenä on lisäksi, että sen säännöissä on määräys, jonka mukaan kunkin rahasto-osuudenomistajan on merkittävä rahasto-osuuksia vähintään miljoonan euron
määrästä. Apporttiomaisuuden arvosta ja vaikutuksesta rahasto-osuudenomistajien yhdenvertaisuuteen on ennen rahasto-osuuden merkintää hankittava kiinteistörahastolaissa tarkoitetun riippumattoman ja ulkopuolisen
kiinteistönarvioitsijan arvio, tai jollei apporttiomaisuuteen kuulu kiinteistöjä tai kiinteistöarvopapereita, KHT-tilintarkastajan tai
KHT-yhteisön lausunto.
— — — — — — — — — — — — —

57 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos rahasto-osuudesta ei ole annettu osuustodistusta, rahasto-osuusrekisteriin on lisäksi
merkittävä rahastoyhtiölle ilmoitettu rahastoosuutta rasittava panttioikeus tai muu vastaava oikeus.
57 a §
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädetyn rahastoosuuden rekisteröinnin edellytyksenä on, että
rahastoyhtiön oikeus saada tieto rahastoosuuden lopullisesta omistajasta on turvattu
siten kuin tässä luvussa säädetään.
58 §
Sen estämättä, mitä 49 §:n 1 momentissa ja
9 luvussa säädetään, sijoitusrahaston sääntöihin voidaan ottaa määräys siitä, että rahastoosuudet, osuuslaji tai osuussarja liitetään
arvo-osuusjärjestelmään. Rahastoyhtiön päätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa
rahasto-osuuksien
liittäminen
tapahtuu.
Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvasta rahastoosuudesta ei anneta osuustodistusta. Oikeudesta tällaiseen rahasto-osuuteen sekä rahasto-osuuteen perustuvan suoritusvelvollisuuden täyttämisestä on päätetty arvo-osuustileistä annetussa laissa (827/1991).
— — — — — — — — — — — — —
66 §
Oikeus osallistua rahasto-osuudenomistajien kokoukseen sijoitusrahastossa, jonka rahasto-osuudet, osuuslaji tai osuussarja on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on vain rahasto-osuudenomistajalla, joka on kymmenen
päivää ennen rahasto-osuudenomistajien kokousta merkitty rahasto-osuudenomistajaksi
rahasto-osuudenomistajaluetteloon,
jollei
62 §:n 2 momentista muuta johdu. Rahastoosuudenomistajan äänimäärää laskettaessa ei
oteta huomioon hänelle edellä mainitun päivän jälkeen rahasto-osuudenomistajaluetteloon merkittyjä rahasto-osuuksia.
— — — — — — — — — — — — —
75 §
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Eu-
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roopan komissiolle luettelo 1 momentissa tarkoitetuista joukkovelkakirjoista sekä niiden
sellaisista liikkeeseenlaskijoista, joilla on
lupa laskea liikkeeseen 1 momentissa mainitut ehdot täyttäviä velkakirjalainoja. Luetteloon on liitettävä ilmoitus siitä, minkälaiset
takaukset lainoille tarjotaan.
80 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa sijoitusrahaston
varoja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla
ja termiineillä annetun lain 1 luvun 2 §:ssä
tarkoitettuihin vakioituihin johdannaissopimuksiin ja niihin arvopaperimarkkinalain 10
luvun 1 a §:n nojalla rinnastettaviin johdannaissopimuksiin, mukaan luettuina vastaavat
käteisellä selvitettävät sopimukset, sekä vakioimattomiin johdannaissopimuksiin edellyttäen, että:
1) johdannaissopimuksen kohde-etuutena
on 69, 71, 71 a tai 72 §:ssä tarkoitettu rahoitusväline, johdannaissopimus, jonka kohdeetuutena on tässä pykälässä mainittu rahoitusväline tai kohde-etuus, rahoitusindeksi,
korko, valuuttakurssi taikka valuutta, joka
vastaa sijoitusrahaston sijoitustoiminnalle sen
säännöissä asetettuja tavoitteita;
2) vakioimattoman johdannaissopimuksen
vastapuoli on yhteisö, jonka toiminnan vakautta valvotaan Euroopan unionin lainsäädännössä määriteltyjen perusteiden mukaisesti, tai yhteisö, johon sovelletaan ja joka
noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, jotka vastaavat Euroopan unionin lainsäädäntöä; ja
3) rahastoyhtiö kykenee määrittämään vakioimattomien johdannaissopimusten arvon
luotettavasti ja todennettavasti päivittäin ja ne
voidaan rahastoyhtiön aloitteesta milloin tahansa myydä, muuttaa rahaksi tai kattaa vastakkaisella toimella niiden käypään arvoon.
80 a §
— — — — — — — — — — — — —
Jos arvopaperiin tai rahamarkkinavälineeseen sisältyy johdannaissopimus, se on otettava huomioon 80 ja 80 b §:n ja tämän pykälän vaatimuksia noudatettaessa.
80 b §
Sijoitusrahaston
johdannaissopimuksiin
liittyvä kokonaisriski ei saa ylittää sen kaik-
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kien sijoitusten kokonaisnettoarvoa. Riskin
laskennassa otetaan huomioon sijoitusrahaston varojen nykyarvo, vastapuoliriski, markkinoiden tuleva kehitys ja sijoitusten rahaksi
muuttamiseen tarvittava aika.
Rahastoyhtiöllä on oltava käytössään riskienhallintamenetelmät, joiden avulla se kykenee jatkuvasti seuraamaan ja mittaamaan
yksittäisen sijoituksen riskiä ja sen vaikutusta
sijoitusrahaston sijoitusten kokonaisriskiin.
Sen on sovellettava menettelyjä, joilla voidaan arvioida tarkasti ja riippumattomasti vakioimattomien johdannaissopimusten arvo.
Rahastoyhtiön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle vuosittain kunkin hallinnoimansa sijoitusrahaston sijoitustoiminnassa käytettävien johdannaissopimusten lajit, niihin liittyvät riskit, johdannaissopimusten riskien arviointiin käytetyt menetelmät sekä määrälliset
rajat. Ilmoitus on tehtävä myös, jos edellä
mainituissa tiedoissa tapahtuu merkittäviä
muutoksia.
Finanssivalvonta antaa komission riskienhallintadirektiivin täytäntöön panemiseksi
tarvittavat tarkemmat määräykset perusteista
riskienhallintamenettelyjen riittävyyden arvioimiseksi ja vakioimattomien johdannaissopimusten arvonmääritysmenettelyistä sekä
määräykset 3 momentissa tarkoitettujen tietojen sisällöstä ja tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä.
81 §
— — — — — — — — — — — — —
Sijoitusrahaston tekemien lainaussopimusten yhteismäärä ei saa ylittää yhtä neljäsosaa
sijoitusrahaston arvopaperi- ja rahamarkkinavälinesijoitusten arvosta. Rajoitus ei koske
lainaussopimuksia, jotka voidaan irtisanoa ja
joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada
vaadittaessa takaisin viimeistään seuraavana
pankkipäivänä.
— — — — — — — — — — — — —
13 luku
Rahasto-osuuksien markkinoiminen ja rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuus
89 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia markkinoitaessa on Finanssivalvonnan sitä vaatiessa
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käytettävä suomen tai ruotsin kieltä tai Finanssivalvonnan hyväksymää muuta kieltä.
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ei saa
markkinoida antamalla totuudenvastaista tai
harhaanjohtavaa tietoa. Markkinoinnista on
käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Sellaisessa markkinoinnissa, jossa kehotetaan ostamaan sijoitusrahaston osuuksia ja joka sisältää erityisiä tietoja sijoitusrahastosta, ei saa
esittää väitteitä, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen ja avaintietoesitteen sisältämien
tietojen kanssa tai jotka vähentävät niiden
merkitystä. Markkinointiaineistosta on käytävä ilmi, missä ja millä kielellä rahastoesite
ja avaintietoesite ovat sijoittajien saatavilla
tai käytettävissä.
Jos sijoitusrahaston varojen nettoarvo todennäköisesti vaihtelee huomattavasti sen sijoitusten koostumuksen tai niiden hoidossa
käytettävien menetelmien johdosta, sen rahastoesitteessä ja tarvittaessa markkinointiaineistoissa on oltava maininta tästä erityispiirteestä.
91 §
Edellä 76 §:n 2 momentissa tarkoitetun sijoitusrahaston rahastoesitteessä ja kaikessa
markkinointiaineistossa on selkeästi ilmoitettava siitä, että sijoitusrahaston varat voidaan
sijoittaa yhden yksittäisen lainkohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan arvopapereihin.
Rahastoesitteessä ja markkinointiaineistossa
on lisäksi ilmoitettava ne valtiot, paikalliset
julkisyhteisöt tai luonteeltaan kansainväliset
julkisyhteisöt, joiden liikkeeseen laskemiin
tai takaamiin arvopapereihin rahastoyhtiön
tarkoituksena on sijoittaa tai se on sijoittanut
enemmän kuin 35 sadasosaa sijoitusrahaston
varoista.
93 §
Rahastoyhtiön on kunkin hallinnoimansa
sijoitusrahaston osalta laadittava lyhyt asiakirja, joka sisältää sijoittajalle annettavat
avaintiedot (avaintietoesite). Avaintietoesitteessä on oltava ilmaisu ″sijoittajalle annettavat avaintiedot″ suomen tai ruotsin kielellä
taikka Finanssivalvonnan hyväksymällä
muulla kielellä.
Avaintietoesitteessä on oltava sijoittajan
ymmärrettävissä ilman muita asiakirjoja:
1) sijoitusrahaston tunnistetiedot;

2) lyhyt kuvaus sijoitustavoitteista ja sijoituspolitiikasta;
3) aikaisemman tuottokehityksen tai tarvittaessa odotettavissa olevan tuottokehityksen
esittely;
4) kulut ja liitännäiset maksut;
5) sijoituksen riski-hyötyprofiili sekä
asianmukaiset ohjeet ja varoitukset kyseiseen
sijoitusrahastoon sijoittamiseen liittyvistä riskeistä.
Avaintietoesite on julkistettava suomen tai
ruotsin kielellä tai Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä.
Avaintietoesitettä koskevista vaatimuksista
säädetään lisäksi komission avaintietoasetuksessa.
93 a §
Avaintietoesitteessä on kerrottava, mistä ja
miten voi saada rahastoesitteen, vuosikertomuksen, puolivuotiskatsauksen ja muita rahastoa koskevia lisätietoja sekä millä kielillä
asiakirjat tai tiedot ovat saatavissa.
Avaintietoesite on kirjoitettava tiiviisti
yleiskielellä ja laadittava yhteiseen, vertailukelpoiseen muotoon. Esitteen tulee olla ymmärrettävä myös muille kuin ammattimaisille
sijoittajille. Tietojen on oltava asiallisia ja
selkeitä sekä yhdenmukaisia rahastoesitteen
vastaavien tietojen kanssa.
Avaintietoesitettä on käytettävä sellaisenaan kaikissa ETA-valtioissa, joissa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia 127 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen perusteella markkinoidaan.
Avaintietoesitteessä ilmoitettavia tietoja
koskevista vaatimuksista säädetään lisäksi
komission avaintietoasetuksessa.
97 §
Rahastoyhtiön on toimitettava asiakkaalle
tämän pyynnöstä veloituksetta rahastoesite ja
viimeisin sijoitusrahastoa koskeva vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus.
Rahastoyhtiön on huolehdittava, että sijoitusrahaston viimeisin vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus pidetään yleisesti saatavilla rahastoesitteessä ja avaintietoesitteessä ilmoitetulla tavalla. Asiakkaalle on tämän pyynnöstä
veloituksetta toimitettava vuosikertomus ja
puolivuotiskatsaus kirjallisena.
Asiakkaan pyynnöstä rahastoyhtiön on toimitettava tälle lisätietoja sijoitusrahaston ris-
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kien hallinnassa käytettävistä menetelmistä ja
sovellettavista määrällisistä rajoista sekä sijoitusrahaston sijoitustoiminnan kannalta keskeisten rahoitusvälineitten luokkien riskien ja
tuottojen viimeaikaisesta markkinakehityksestä.
Rahastoyhtiön on toimitettava rahastoesite
asiakkaalle siten, että se osoitetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti joko kirjallisesti tai
muulla pysyvällä tavalla siten, että asiakas
voi säilyttää, tallentaa ja toisintaa sen muuttumattomana tai siten, että rahastoesite on saatavilla rahastoyhtiön internetsivuilla asianmukaisen ajan. Asiakkaalle on aina tämän pyynnöstä toimitettava veloituksetta rahastoesite
kirjallisena.
Ehdoista, joita sovelletaan rahastoesitteen
tai avaintietoesitteen toimittamiseen muuta
pysyvää välinettä kuin paperia käyttäen tai
verkkosivuston välityksellä, säädetään komission avaintietoasetuksessa.
98 a §
Rahastoyhtiön, joka myy sijoitusrahaston
rahasto-osuuksia suoraan tai sen puolesta toimivan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön välityksellä rahastoyhtiön vastuulla, on
toimitettava avaintietoesite sijoittajalle hyvissä ajoin ennen sijoitusrahaston rahastoosuuksien merkintää.
Rahastoyhtiön, jonka hallinnoiman sijoitusrahaston
rahasto-osuuksia
myydään
muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, on kunkin sijoitusrahaston osalta annettava avaintietoesite pyynnöstä:
1) niille, jotka käyttävät rahasto-osuuksia
oman rahoitustuotteensa osana;
2) välittäjille, jotka myyvät kyseisen sijoitusrahaston osuuksia tai tuotteita, joihin sisältyy kyseiseen sijoitusrahastoon kohdistuva
riski;
3) välittäjille, jotka antavat tällaisiin sijoituksiin tai tuotteisiin liittyvää neuvontaa.
Avaintietoesite on toimitettava sijoittajille
veloituksetta.
98 b §
Rahastoyhtiön on toimitettava avaintietoesite sijoittajalle 97 §:n 4 momentissa tarkoitetulla pysyvällä tavalla tai siten, että se on
saatavilla rahastoyhtiön internetsivuilla asian-
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mukaisen ajan. Sijoittajalle on aina tämän
pyynnöstä toimitettava veloituksetta avaintietoesite kirjallisena.
Rahastoyhtiön on pidettävä ajan tasalla
oleva avaintietoesite saatavilla rahastoyhtiön
internet- sivuilla.
98 c §
Rahastoyhtiön on toimitettava avaintietoesite ja sen muutokset välittömästi Finanssivalvonnalle tiedoksi.
Avaintietoesite on pidettävä keskeisiltä
osiltaan ajan tasalla.
15 luku
Sijoitusrahastotoiminnan luovuttaminen
ja säilytysyhteisön vaihtaminen
106 a §
Mitä tässä luvussa säädetään rahastoyhtiöstä, sovelletaan ulkomaiseen ETA-rahastoyhtiöön, joka on saanut luvan sijoitusrahaston
perustamiseen Suomeen.
16 luku
Sijoitusrahaston sulautuminen
Sijoitusrahaston sulautumisen hyväksyminen
107 §
Sijoitusrahasto (sulautuva sijoitusrahasto)
voi sulautua toisen sijoitusrahaston (vastaanottava sijoitusrahasto) tai yhteissijoitusyrityksen (vastaanottava yhteissijoitusyritys)
kanssa.
Sulautumisella tarkoitetaan järjestelyä,
jossa:
1) sulautuvan sijoitusrahaston varat ja vastuut siirretään purkautumishetkellä ilman selvitysmenettelyä toiselle toiminnassa olevalle
vastaanottavalle sijoitusrahastolle tai vastaanottavalle yhteissijoitusyritykselle ja jossa sulautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille annetaan vastikkeeksi vastaanottavan sijoitusrahaston tai vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuuksia ja mahdollisesti
rahavastike, joka saa olla enintään kymmenen prosenttia näiden osuuksien nettoarvosta;
tai
2) vähintään kahden sulautuvan sijoitusrahaston tai sulautuvan sijoitusrahaston ja 107
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e §:ssä tarkoitetun sulautuvan yhteissijoitusyrityksen varat ja vastuut siirretään purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä niiden muodostamalle vastaanottavalle sijoitusrahastolle tai vastaanottavalle yhteissijoitusyritykselle ja jossa sulautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille annetaan vastikkeeksi vastaanottavan sijoitusrahaston tai
vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuuksia ja mahdollisesti rahavastike, joka saa olla
enintään kymmenen prosenttia näiden osuuksien nettoarvosta.
Jos sulautuminen on muu kuin 2 §:n 1
momentin 16 kohdassa tarkoitettu rajat ylittävä sulautuminen tai 17 kohdassa tarkoitettu
kotimainen sulautuminen, jossa on kansainvälinen kytkentä, siihen sovelletaan tämän
luvun säännöksiä lukuun ottamatta vaatimuksia, jotka koskevat yhteissijoitusyritystä tai
liittyvät rahasto-osuuksien markkinointiin
muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa.
107 a §
Sijoitusrahaston sulautuminen edellyttää
etukäteen annetun luvan. Luvan myöntää sulautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön hakemuksesta Finanssivalvonta.
Hakemuksessa on oltava:
1) sulautumissuunnitelma, jonka sulautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö
sekä vastaanottavaa sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tai vastaanottava yhteissijoitusyritys ovat hyväksyneet;
2) rahastoesite ja avaintietoesite vastaanottavasta yhteissijoitusyrityksestä;
3) kunkin sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston säilytysyhteisön antama ilmoitus, jossa vahvistetaan, että säilytysyhteisö on
tehnyt 108 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen, ja
yhteissijoitusyrityksen säilytysyhteisön antama edellä mainittua ilmoitusta vastaava ilmoitus;
4) sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan sijoitusrahaston sekä vastaanottavan
yhteissijoitusyrityksen rahasto-osuudenomistajille annettavat tiedot sulautumisesta.
Lupaa on haettava kahden kuukauden kuluessa 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
sulautumissuunnitelman hyväksymisestä, jos
sijoitusrahasto sulautuu toisen sijoitusrahaston kanssa.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut selvitykset

on annettava suomen tai ruotsin kielellä ja
yhteissijoitusyrityksen kotivaltion virallisella
kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä
taikka Finanssivalvonnan ja asianomaisen
ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä.
Jos Finanssivalvonta katsoo, ettei kaikkia
luvan myöntämiseksi tarvittavia 2 momentissa tarkoitettuja selvityksiä ole sille toimitettu, sen on vaadittava lisäselvitystä kymmenen työpäivän kuluessa sille toimitettujen selvitysten vastaanottamisesta.
107 b §
Finanssivalvonnan on tarkasteltava aiotusta sulautumisesta aiheutuvia vaikutuksia
sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan
sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille
sen arvioimiseksi, ovatko rahasto-osuudenomistajille annettavat tiedot sulautumisesta
riittävät.
Finanssivalvonta voi tarvittaessa vaatia,
että sulautuvan sijoitusrahaston tai vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille annettavia tietoja selvennetään.
Finanssivalvonnan on toimitettava kaikki
tarvittavat 107 a §:n 2 momentissa tarkoitetut
selvitykset välittömästi vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille.
107 c §
Finanssivalvonnan on myönnettävä lupa
aiotulle sulautumiselle, jos:
1) sulautuminen täyttää tässä pykälässä ja
107 a, 107 b, 107 d, 108 ja 108 a §:ssä
säädetyt vaatimukset;
2) vastaanottavan sijoitusrahaston ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettu markkinoivan osuuksiaan kaikissa niissä
ETA-valtioissa, joissa sulautuvan sijoitusrahaston rahastoyhtiöllä on lupa hallinnoida sijoitusrahastoja tai joissa sen on 127 §:n mukaisesti ilmoitettu markkinoivan rahastoosuuksiaan;
3) Finanssivalvonta pitää sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan sijoitusrahaston
osuudenomistajille sulautumisesta annettavia
tietoja riittävinä; ja
4) Finanssivalvonta on vakuuttunut siitä,
että vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen
kotivaltion toimivaltainen viranomainen pitää
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vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajille annettavia tietoja riittävinä tilanteessa, jossa:
a) viimeksi mainittu viranomainen ei ole
tehnyt Finanssivalvonnalle ilmoitusta siitä,
että se pitää vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajille annettavia tietoja
riittämättöminä 20 työpäivän kuluessa siitä,
kun Finanssivalvonta toimitti sille kaikki tarvittavat selvitykset 107 b § 1 momentin mukaisesti; tai
b) viimeksi mainittu viranomainen on a
alakohdassa mainitussa ajassa ensin ilmoittanut Finanssivalvonnalle pitävänsä vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajille annettavia tietoja riittämättöminä ja sen
jälkeen ilmoittanut pitävänsä muutettuja tietoja riittävinä.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava sulautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle viimeistään 20 työpäivän kuluttua siitä,
kun rahastoyhtiö toimitti sille 107 a §:ssä tarkoitetut luvan saamiseksi tarvittavat selvitykset, onko sulautumiselle myönnetty lupa. Jos
Finanssivalvonta ei ole saanut vastaanottavan
yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaiselta viranomaiselta 1 momentin 4 kohdan
b alakohdassa tarkoitettua ilmoitusta muutettujen tietojen riittävyydestä, sen on ilmoitettava rahastoyhtiölle, ettei lupaa sulautumiselle voida myöntää ennen kuin se on saanut
edellä tarkoitetulta viranomaiselta ilmoituksen muutettujen tietojen riittävyydestä.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksestään vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen
kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Finanssivalvonta voi antaa vastaanottavalle
sijoitusrahastolle luvan poiketa kuuden kuukauden ajan siitä, mitä 72 §:n 5 ja 6 momentissa sekä 73, 73 a, 75 ja 76 §:ssä säädetään,
jos riskin hajauttamisen periaatteen noudattamisesta huolehditaan.
107 d §
Sulautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoivan
rahastoyhtiön sekä vastaanottavaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen on laadittava
sulautumissuunnitelma, jossa on oltava:
1) sulautumismenetelmä ja sulautumiseen
osallistuvat sijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset;
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2) sulautumisen tausta ja syyt;
3) vaikutukset, joita sulautumisella arvioidaan olevan sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajille;
4) hyväksytyt perusteet, joiden pohjalta
määritetään varojen arvo ja tarvittaessa vastuut päivänä, jona lasketaan vaihtosuhde;
5) vaihtosuhteen laskentamenetelmä;
6) sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;
7) varojen siirtoon ja osuuksien vaihtoon
sovellettavat säännökset;
8) 107 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa sulautumisessa muodostetun vastaanottavan sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen säännöt tai perustamisasiakirjat.
Finanssivalvonta ei saa vaatia lisätietojen
sisällyttämistä sulautumissuunnitelmaan.
Sulautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö ja vastaanottavaa sijoitusrahastoa
hallinnoiva rahastoyhtiö ja vastaanottava yhteissijoitusyritys voivat päättää sisällyttää sulautumissuunnitelmaan myös muita kuin 1
momentissa tarkoitettuja tietoja.
Sulautumisen ehdot, kun yhteissijoitusyritys
sulautuu sijoitusrahastoon
107 e §
Sijoitusrahastoon (vastaanottava sijoitusrahasto) voi sulautua yhteissijoitusyritys (sulautuva yhteissijoitusyritys), jos sulautuvan
yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaiset viranomaiset toimittavat Finanssivalvonnalle seuraavat tiedot ja asiakirjat aiotusta
sulautumisesta:
1) sulautumissuunnitelma, jonka sulautuva
yhteissijoitusyritys ja vastaanottavaa sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö ovat hyväksyneet;
2) rahastoesite ja avaintietoesite vastaanottavasta sijoitusrahastosta;
3) vastaanottavan sijoitusrahaston säilytysyhteisön antama ilmoitus, jossa vahvistetaan,
että säilytysyhteisö on tehnyt 108 §:ssä tarkoitetun tarkastuksen ja sulautuvan yhteissijoitusyrityksen
säilytysyhteisön
antama
edellä mainittua ilmoitusta vastaava ilmoitus;
4) sulautuvan yhteissijoitusyrityksen ja
vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille annettavat tiedot sulautumisesta.
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Finanssivalvonnan tulee saada 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja asiakirjat 107 a §:n 4
momentissa säädetyllä kielellä.
Finanssivalvonnan on tarkasteltava sulautumisesta aiheutuvia vaikutuksia vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille sen arvioimiseksi, ovatko heille sulautumisesta annettavat tiedot riittävät. Jos Finanssivalvonta pitää tietoja riittämättöminä, se voi
15 työpäivän kuluessa 1 momentissa tarkoitettujen selvitysten vastaanottamisesta kirjallisesti vaatia vastaanottavaa sijoitusrahastoa
hallinnoivaa rahastoyhtiötä muuttamaan vastaanottavan sijoitusrahaston osuudenomistajille annettavia tietoja. Finanssivalvonnan on
tässä tapauksessa ilmoitettava sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, että se pitää rahastoosuudenomistajille annettavia tietoja riittämättöminä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava 20 työpäivän kuluessa 1 momentissa
tarkoitettujen selvitysten vastaanottamisesta
sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion
toimivaltaisille viranomaisille, pitääkö se rahasto-osuudenomistajille annettavia muutettuja tietoja riittävinä.
Sulautumisen ehtona on, että Finanssivalvonta saa 1 momentissa tarkoitetun sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaiselta viranomaiselta ilmoituksen sulautumista koskevasta päätöksestä.
Kolmannen osapuolen valvonta, rahastoosuudenomistajille tiedottaminen ja rahastoosuudenomistajien muut oikeudet
108 §
Sulautumiseen osallistuvan sijoitusrahaston säilytysyhteisön on tarkastettava, että
107 d §:n 1 momentin 1, 6 ja 7 kohdassa
tarkoitetut tiedot ovat tämän lain ja sijoitusrahaston sääntöjen mukaiset.
108 a §
Sulautuvaa tai vastaanottavaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön 36 §:n 2
momentissa tarkoitetun tilintarkastajan tai
muun vastaavat edellytykset täyttävän tilintarkastajan on annettava lausunto, jossa vahvistetaan:
1) hyväksytyt perusteet, joiden pohjalta

määritetään varojen arvo ja tarvittaessa vastuut päivänä, jona lasketaan vaihtosuhde;
2) tarvittaessa osuutta kohti laskettu rahavastike;
3) vaihtosuhteen laskentamenetelmä ja
110 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vaihtosuhteen laskentapäivälle laskettu todellinen
vaihtosuhde.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu lausunto ei
saa olla tilintarkastuslain 15 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakiomuotoinen lausunto.
Jäljennös tilintarkastajan lausunnosta on
asetettava sulautuvan sijoitusrahaston sekä
vastaanottavan sijoitusrahaston ja vastaanottavan yhteissijoitusyrityksen osuudenomistajien sekä Finanssivalvonnan ja yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisten viranomaisten saataville näiden pyynnöstä. Sulautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön on huolehdittava jäljennöksen saataville
asettamisesta.
108 b §
Sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille on annettava
sellaiset tarkoituksenmukaiset ja täsmälliset
tiedot aiotusta sulautumisesta, joiden perusteella nämä voivat tehdä perustellun arvion
sulautumisen vaikutuksista sijoituksiinsa.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
annettava rahasto-osuudenomistajille kirjallisesti ja julkaistava vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä sen jälkeen,
kun Finanssivalvonta on antanut luvan sulautumiselle. Rajat ylittävässä sulautumisessa,
jossa sulautuva yhteissijoitusyritys sulautuu
vastaanottavan sijoitusrahaston kanssa, 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vastaanottavan sijoitusrahaston osuudenomistajille sen jälkeen kun sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltainen viranomainen on antanut luvan sulautumiselle ja
ilmoittanut siitä Finanssivalvonnalle. Tiedot
on annettava viimeistään 30 päivää ennen
viimeistä päivää, jona on mahdollista pyytää
108 d §:ssä tarkoitettua osuuksien maksutonta takaisinostoa, lunastusta tai muuntamista.
108 c §
Rahasto-osuudenomistajille
annettavien
tietojen on oltava sellaiset, että rahasto-osuu-
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denomistaja voi niiden perusteella tehdä perustellun päätöksen sulautumisen mahdollisista vaikutuksista sijoituksiinsa sekä päätöksen käyttää 108 d §:ssä tarkoitettuja oikeuksiaan.
Rahasto-osuudenomistajille on annettava
seuraavat tiedot ja asiakirjat:
1) sulautumisen tausta ja syyt;
2) vaikutukset, joita sulautumisesta voi aiheutua rahasto-osuudenomistajille, kuten
olennaiset erot sijoituspolitiikassa ja -strategiassa, kustannukset, odotettu tuottokehitys,
määräaikaiskatsaukset, mahdolliset suoritusongelmat ja tarvittaessa varoitus rahastoosuudenomistajille siitä, että heidän verokohtelunsa saattaa muuttua sulautumisen johdosta;
3) kaikki rahasto-osuudenomistajille sulautumisesta aiheutuvat erityiset oikeudet, kuten
oikeus saada lisätietoja, oikeus saada pyynnöstä jäljennös tilintarkastajan 108 a §:ssä
tarkoitetusta lausunnosta, oikeus pyytää 108
d §:ssä tarkoitettua maksutonta osuuksien lunastusta tai muuntamista ja mainitun oikeuden viimeinen käyttöpäivä;
4) menettelyä koskevat tiedot ja sulautumisen suunniteltu voimaantulopäivä;
5) avaintietoesite vastaanottavasta sijoitusrahastosta tai yhteissijoitusyrityksestä.
Jos sulautuvan tai vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinoinnista
on ilmoitettu 127 §:n mukaisesti, 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista kielistä taikka valtion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä. Käännöksestä vastaa sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö.
Finanssivalvonta antaa komission sulautumisdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset 108 b §:n 1 momentissa ja tämän pykälän 1 ja 2 momentissa
tarkoitettujen tietojen antamisesta.
108 d §
Rahastoyhtiö on velvollinen lunastamaan
sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston
rahasto-osuudenomistajien pyynnöstä näiden
osuudet. Vaihtoehtoisesti rahastoyhtiö on
mahdollisuuksien mukaan velvollinen muuntamaan osuuden muun sellaisen sijoitusrahaston osuudeksi:
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1) joka harjoittaa samankaltaista sijoituspolitiikkaa; ja
2) jota rahastoyhtiö tai sen kanssa yhteisen
liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka huomattavan suoran tai välillisen omistusosuuden kautta sidoksissa oleva muu yhtiö hallinnoi.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu velvollisuus tulee voimaan samana päivänä, jona sulautuvan sijoitusrahaston ja vastaanottavan
sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille
annetaan tiedot aiotusta sulautumisesta 108 b
ja 108 c §:n mukaisesti ja lakkaa viisi työpäivää ennen vaihtosuhteen laskentapäivää. Rahastoyhtiöllä on oikeus periä lunastuksesta tai
muuntamisesta ainoastaan sijoitusrahaston
purkamisesta aiheutuvat välittömät kustannukset.
Kustannukset ja voimaantulo
109 §
Sijoitusrahaston sulautumisen valmistelusta ja toteuttamisesta aiheutuvia oikeudellisia kustannuksia taikka neuvonta- tai hallintokustannuksia ei saa periä sulautuvalta tai
vastaanottavalta sijoitusrahastolta tai vastaanottavalta yhteissijoitusyritykseltä eikä niiden
rahasto-osuudenomistajilta.
110 §
Edellä 107 §:n 2 momentissa tarkoitettuun
muuhun kuin rajat ylittävään sulautumiseen
osallistuvia sijoitusrahastoja hallinnoivien rahastoyhtiöiden on tehtävä Finanssivalvonnalle ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta kahden kuukauden kuluessa sitä koskevan luvan myöntämisestä uhalla, että sulautuminen raukeaa. Sulautuminen ei kuitenkaan
raukea, jos se saatetaan loppuun viimeistään
107 d §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuna suunniteltuna voimaantulopäivänä.
Vaihtosuhde on laskettava päivänä, jona sulautuminen tulee voimaan.
Sulautuvan sijoitusrahaston varat ja vastuut siirtyvät sulautumissuunnitelmassa määrätyllä tavalla vastaanottavalle sijoitusrahastolle, kun sulautumisen täytäntöönpanosta on
ilmoitettu Finanssivalvonnalle. Samanaikaisesti sulautuva sijoitusrahasto purkautuu.
Sulautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajalle syntyy sulautumisen täytän-
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töönpanoilmoituksesta oikeus vastikkeeseen
ja rahasto-osuudenomistajasta tulee vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistaja sulautumissuunnitelman mukaisesti.
Edellä 1—3 momenttia sovelletaan myös
sellaiseen 107 e §:ssä tarkoitettuun rajat ylittävään sulautumiseen, jossa sijoitusrahasto on
vastaanottava sijoitusrahasto.
Vastaanottavaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön on ilmoitettava sulautumisen voimaantulosta sulautuvan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Sulautumista, joka on tullut voimaan 1
momentin mukaisesti, ei saa julistaa pätemättömäksi.
Vastaanottavaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön on ilmoitettava vastaanottavan sijoitusrahaston säilytysyhteisölle, että
sulautuvan sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen varat ja tarvittaessa vastuut on siirretty.
111 §
Säilytysyhteisöön sovelletaan 118 §:n 5
momentissa tarkoitetussa tapauksessa, mitä
rahastoyhtiöstä edellä tässä luvussa säädetään.
112 §
Sijoitusrahasto (jakautuva sijoitusrahasto)
voi jakautua siten, että jakautuvan sijoitusrahaston varat ja vastuut osittain tai kokonaan
siirtyvät selvitysmenettelyttä vähintään yhdelle jakautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoivan
rahastoyhtiön perustamalle sijoitusrahastolle
(vastaanottava sijoitusrahasto). Jakautuvan
sijoitusrahaston
rahasto-osuudenomistajat
saavat vastikkeena vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia.
113 §
Rahastoyhtiön hallituksen on laadittava jakautumissuunnitelma ja hyväksyttävä se. Päivätyssä ja allekirjoitetussa jakautumissuunnitelmassa on oltava ainakin:
— — — — — — — — — — — — —
2) vähintään yhden vastaanottavan sijoitusrahaston nimi;
3) ehdotus vähintään yhden vastaanottavan
sijoitusrahaston säännöiksi;
— — — — — — — — — — — — —

8) ehdotus jakautumisessa siirtyvien varojen ja vastuiden jakamisesta kullekin vastaanottavalle sijoitusrahastolle;
— — — — — — — — — — — — —
Jakautumissuunnitelmaan on lisäksi liitettävä vähintään yhden riippumattomana asiantuntijana toimivan tilintarkastajan taikka tilintarkastusyhteisön lausunto siitä, onko jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja
riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan
olennaisesti vaikuttamaan jakautumisen syiden, vastaanottavalle sijoitusrahastolle siirtyvien varojen ja vastuiden sekä vastikkeen
arvon ja sen jaon arviointiin.
— — — — — — — — — — — — —
115 §
— — — — — — — — — — — — —
Jakautuvan sijoitusrahaston varat ja vastuut siirtyvät jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tavalla vastaanottavalle sijoitusrahastolle, kun jakautumisen täytäntöönpanosta on
ilmoitettu Finanssivalvonnalle.
Jakautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajalle syntyy jakautumisen täytäntöönpanoilmoituksen perusteella oikeus vastikkeeseen ja rahasto-osuudenomistajasta tulee vastaanottavan sijoitusrahaston rahastoosuudenomistaja
jakautumissuunnitelman
mukaisesti.
17 a luku
Syöttörahasto ja kohderahasto
Syöttörahaston hyväksyminen
115 a §
Syöttörahaston varoista enintään 15 prosenttia saa olla:
1) toiminnan edellyttäminä käteisvaroina;
tai
2) sijoitettuna 80, 80 a ja 80 b §:n mukaisesti sellaisiin johdannaissopimuksiin, joita
voidaan käyttää vain suojaustarkoituksessa.
Syöttörahaston 80 b §:n 1 momentissa tarkoitettu kokonaisriski on laskettava laskemalla yhteen 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen sijoitusten aiheuttama suora riski ja:
1) kohderahaston 80 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin liittyvä
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tosiasiallinen riski suhteessa syöttörahaston
kohderahastoon tekemiin sijoituksiin; tai
2) kohderahaston 80 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin johdannaissopimuksiin liittyvän
mahdollisen kokonaisriskin kohderahaston
säännöissä määrättävä enimmäismäärä suhteessa syöttörahaston kohderahastoon tekemiin sijoituksiin.
115 b §
Jos kohderahaston rahasto-osuudenomistajina on vähintään kaksi syöttörahastoa, kohderahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö voi 1 §:n
ja 2 §:n 1 momentin 1 kohdan estämättä päättää, hankkiiko se pääomaa muilta sijoittajilta.
Tämän lain 127 §:ää ei sovelleta kohderahastoon, jonka osuudenomistajina on ainoastaan muuhun ETA-valtioon kuin Suomeen
sijoittautuneita syöttörahastoja ja jonka rahasto-osuuksia ei markkinoida yleisölle
muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa.
Tämän lain 128 §:ää ei sovelleta kohderahastona toimivaan yhteissijoitusyritykseen,
jonka osuudenomistajina on Suomeen sijoittautuneita syöttörahastoja ja jonka rahastoosuuksia ei markkinoida yleisölle Suomessa.
115 c §
Syöttörahaston varoja ei saa ilman Finanssivalvonnan lupaa sijoittaa kohderahastoon
enempää kuin 72 §:n 5 momentissa säädetyn
määrän. Finanssivalvonnan on annettava
lupa, jos syöttörahasto, sen säilytysyhteisö ja
tilintarkastaja sekä kohderahasto täyttävät
tässä luvussa säädetyt vaatimukset.
Finanssivalvonnalle on toimitettava seuraavat asiakirjat 1 momentissa tarkoitetun luvan saamiseksi:
1) syöttörahaston ja kohderahaston säännöt
tai perustamisasiakirjat;
2) rahastoesite ja avaintietoesite syöttörahastosta ja kohderahastosta;
3) syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön ja kohderahaston välinen 115 d §:n 1
momentissa tarkoitettu sopimus tai liiketoiminnan harjoittamista koskevat sisäiset säännöt;
4) osuudenomistajille annettavat 115 k §:n
1 momentissa tarkoitetut tiedot;
5) syöttörahaston ja kohderahaston säilytysyhteisöjen välinen 115 h §:n 1 momentissa
tarkoitettu sopimus;
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6) syöttörahaston ja kohderahaston tilintarkastajien välinen 115 i §:n 1 momentissa tarkoitettu sopimus.
Jos 1 momentissa tarkoitettu kohderahasto
on yhteissijoitusyritys, Finanssivalvonnalle
on lisäksi toimitettava kohderahaston kotivaltion toimivaltaisten viranomaisten todistus
siitä, että kohderahasto täyttää kotivaltionsa
lainsäädännön mukaan sijoitusrahastodirektiivin 58 artiklan 3 kohdan b ja c alakohdassa
säädetyt vaatimukset.
Edellä 3 momentissa tarkoitettu todistus on
toimitettava suomen tai ruotsin kielellä tai
Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava syöttörahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle lupaa
koskevasta päätöksestä viimeistään 15 työpäivän kuluttua siitä, kun sille on toimitettu
luvan antamiseksi tarvittavat asiakirjat.
Syöttörahastoa ja kohderahastoa koskevat
yhteiset säännökset
115 d §
Kohderahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön
on annettava syöttörahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle asiakirjat ja tiedot, jotka tämä
tarvitsee täyttääkseen tässä laissa säädetyt
vaatimukset. Jos kohderahasto on yhteissijoitusyritys, syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön on huolehdittava siitä, että se saa
kohderahastona olevalta yhteissijoitusyritykseltä tässä laissa säädettyjen vaatimusten
täyttämiseksi tarvittavat asiakirjat ja tiedot.
Syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön on
tehtävä sopimus kohderahastoa hallinnoivan
rahastoyhtiön tai kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen kanssa tarvittavien tietojen toimittamisesta. Sopimus on oltava pyynnöstä osuudenomistajien saatavilla veloituksetta.
Syöttörahaston varoja saa sijoittaa enemmän kuin 72 §:n 5 momentissa säädetyn määrän kohderahaston rahasto-osuuksiin vasta
sen jälkeen, kun tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettu sopimus on tullut voimaan.
Jos sama rahastoyhtiö hallinnoi sekä syöttöettä kohderahastoa, sopimus voidaan korvata
liiketoiminnan harjoittamista koskevilla sisäisillä säännöillä.
Syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön
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ja kohderahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön
tai kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla rahaston varojen nettoarvon laskenta- ja julkistamispäivät ajoitetaan samanaikaisiksi keinottelumahdollisuuksien ehkäisemiseksi.
Finanssivalvonta antaa komission sulautumisdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset 1 momentissa
tarkoitetun sopimuksen ja 2 momentissa tarkoitettujen sisäisten liiketoiminnan harjoittamista koskevien sääntöjen sisällöstä.
115 e §
Jos kohderahaston rahasto-osuuksien lunastaminen tai liikkeeseenlasku keskeytetään
väliaikaisesti kohderahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön tai kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen aloitteesta taikka Finanssivalvonnan tai kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisen
viranomaisen pyynnöstä, kohderahaston syöttörahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö voi 45
§:ssä ja 50 §:n 1 momentissa säädettyjen ehtojen estämättä keskeyttää hallinnoimansa
syöttörahaston rahasto-osuuksien lunastamisen tai liikkeeseenlaskun vastaavaksi ajaksi.

kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kohderahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tai kohderahastona oleva yhteissijoitusyritys on ilmoittanut sille kohderahaston lakkauttamisesta.
Jos kohderahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö
tai kohderahastona oleva yhteissijoitusyritys
on ilmoittanut syöttörahastoa hallinnoivalle
rahastoyhtiölle kohderahaston lakkauttamista
koskevasta sitovasta päätöksestä yli viisi kuukautta ennen sitä päivää, jona lakkauttaminen
aloitetaan, syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön on poiketen siitä, mitä 3 momentissa
säädetään, toimitettava Finanssivalvonnalle 1
momentissa tarkoitetun hyväksymisen saamiseksi tarvittava selvitys viimeistään kolme
kuukautta ennen viimeksi mainittua päivää.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava hyväksymistä koskevasta päätöksestään syöttörahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle 15 työpäivän kuluessa asian ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen vastaanottamisesta.
Finanssivalvonta antaa komission sulautumisdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset 1 momentissa
tarkoitetusta hyväksymismenettelystä ja hyväksymistä varten toimitettavista asiakirjoista.

115 f §
Jos kohderahasto lakkautetaan, myös sen
osuudenomistajana oleva syöttörahasto on
lakkautettava. Syöttörahastoa ei tarvitse lakkauttaa, jos Finanssivalvonta hyväksyy:
1) sen, että vähintään 85 prosenttia syöttörahaston varoista sijoitetaan toisen kohderahaston osuuksiin; tai
2) syöttörahaston sääntöjen muuttamisen
siten, että se ei enää ole syöttörahasto.
Kohderahasto voidaan lakkauttaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun
sitä hallinnoiva rahastoyhtiö on ilmoittanut
kohderahaston rahasto-osuudenomistajille ja
Finanssivalvonnalle sekä kohderahaston
syöttörahastona olevan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille
lakkauttamista koskevasta sitovasta päätöksestään.
Syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön
on toimitettava Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitetun hyväksymisen saamiseksi tarvittava selvitys viimeistään kahden

115 g §
Syöttörahasto on lakkautettava, jos sen
kohderahasto sulautuu toisen sijoitusrahaston
tai yhteissijoitusyrityksen kanssa tai jakautuu
kahdeksi tai useammaksi sijoitusrahastoksi.
Syöttörahastoa ei tarvitse lakkauttaa, jos Finanssivalvonta antaa hyväksymisen sille,
että:
1) syöttörahasto jatkaa kohderahaston sulautumisen tai jakautumisen jälkeen kohderahaston tai jonkin toisen sijoitusrahaston syöttörahastona;
2) vähintään 85 prosenttia syöttörahaston
varoista sijoitetaan sellaisen kohderahaston
osuuksiin, joka ei ole syntynyt edellä mainitun sulautumisen tai jakautumisen tuloksena;
3) syöttörahaston sääntöjä muutetaan siten,
että se ei enää ole syöttörahasto.
Kohderahaston sulautuminen tai jakautuminen tulee voimaan, jos kohderahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö toimittaa kohderahaston
rahasto-osuudenomistajille sekä Finanssivalvonnalle ja kohderahaston syöttörahastona
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olevan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille 108 b ja 108 c
§:ssä tarkoitetut tiedot viimeistään 60 päivää
ennen sulautumisen tai jakautumisen aiottua
voimaantulopäivää. Syöttörahaston kohderahastona olevan yhteissijoitusyrityksen sulautumisen tai jakautumisen voimaantulon edellytyksenä on, että syöttörahastoa hallinnoiva
rahastoyhtiö ja Finanssivalvonta saavat asianomaiselta yhteissijoitusyritykseltä 108 b ja
108 c §:ssä tarkoitettuja tietoja vastaavat tiedot viimeistään 60 päivää ennen sulautumisen tai jakautumisen aiottua voimaantulopäivää.
Jos Finanssivalvonta ei ole antanut 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua hyväksyntää,
syöttörahaston rahasto-osuudet kohderahastossa on voitava lunastaa ennen kohderahaston sulautumisen tai jakautumisen voimaantuloa.
Syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön
on toimitettava Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitetun hyväksymisen saamiseksi tarvittava selvitys viimeistään kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona rahastoyhtiö
on saanut 2 momentin mukaisesti tiedon kohderahaston aiotusta sulautumisesta tai jakautumisesta.
Jos kohderahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö
on antanut 108 b ja 108 c §:ssä tarkoitetut
tiedot tai kohderahastona oleva yhteissijoitusyritys tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetut vastaavat tiedot syöttörahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle yli neljä kuukautta ennen aiottua sulautumisen tai jakautumisen
voimaantulopäivää, syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön on poiketen siitä, mitä 4
momentissa säädetään, toimitettava Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitetun hyväksymisen saamiseksi tarvittava selvitys viimeistään kolme kuukautta ennen kohderahaston sulautumisen tai jakautumisen aiottua
voimaantulopäivää.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava hyväksymistä koskevasta päätöksestään syöttörahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle 15 työpäivän kuluessa asian ratkaisemiseksi tarvittavien asiakirjojen vastaanottamisesta.
Finanssivalvonta antaa komission sulautumisdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset 1 momentissa
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tarkoitetusta hyväksymismenettelystä ja hyväksymistä varten toimitettavista asiakirjoista.
Säilytysyhteisöt ja tilintarkastajat
115 h §
Syöttörahaston ja kohderahaston säilytysyhteisöjen on tehtävä sopimus tietojen vaihdosta kummallekin säilytysyhteisölle kuuluvien velvollisuuksien täyttämiseksi.
Syöttörahaston varoja saa sijoittaa kohderahaston osuuksiin vasta sen jälkeen, kun 1
momentissa tarkoitettu sopimus on tullut voimaan.
Syöttörahaston ja kohderahaston säilytysyhteisöillä on tämän lain salassapitosäännösten estämättä oikeus käyttää tietoja, jos se on
tarpeen säilytysyhteisölle tämän luvun mukaan kuuluvien velvollisuuksien täyttämiseksi ja ne noudattavat tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia.
Rahastoyhtiön on toimitettava hallinnoimansa syöttörahaston säilytysyhteisölle kohderahastosta kaikki tiedot, jotka syöttörahaston säilytysyhteisön velvollisuuksien täyttäminen edellyttää.
Kohderahaston säilytysyhteisön on välittömästi ilmoitettava Finanssivalvonnalle, syöttörahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle ja
syöttörahaston säilytysyhteisölle sekä syöttörahastona olevalle yhteissijoitusyritykselle ja
sen säilytysyhteisölle sellaisesta havaitsemastaan säännösten vastaisesta toiminnasta kohderahastossa, jolla katsotaan olevan kielteinen vaikutus syöttörahastoon.
Finanssivalvonta antaa komission sulautumisdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset 1 momentissa
tarkoitetun sopimuksen sisällöstä ja 5 momentissa tarkoitetun säännösten vastaisen toiminnan arvioinnissa huomioon otettavista
seikoista.
115 i §
Syöttörahaston ja kohderahaston tilintarkastajien on tehtävä sopimus tietojen vaihdosta kummallekin tilintarkastajalle kuuluvien velvollisuuksien täyttämiseksi 3 ja 4
momentissa säädetyt velvollisuudet mukaan
lukien.
Syöttörahaston varoja saa sijoittaa kohde-
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rahaston osuuksiin vasta sen jälkeen, kun 1
momentissa tarkoitettu sopimus on tullut voimaan.
Syöttörahaston tilintarkastajan on otettava
tilintarkastuskertomuksessaan
huomioon
kohderahaston tilintarkastuskertomus. Jos
syöttörahastolla ja kohderahastolla on eri tilikausi, kohderahaston tilintarkastajan on laadittava erillinen kertomus syöttörahaston tilinpäätöspäivältä. Syöttörahaston tilintarkastajan on ilmoitettava tilintarkastuskertomuksessaan kaikista kohderahaston tilintarkastuskertomuksessa esiin tuoduista sääntöjenvastaisuuksista
ja
niiden
vaikutuksesta
syöttörahastoon.
Syöttörahaston ja kohderahaston tilintarkastajalla on tämän lain salassapitosäännösten estämättä oikeus käyttää tietoja, jos se on
tarpeen tilintarkastajalle tämän luvun mukaan
kuuluvan velvollisuuden täyttämiseksi ja ne
noudattavat tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia.
Finanssivalvonta antaa komission sulautumisdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset 1 momentissa
tarkoitetun sopimuksen sisällöstä.
Syöttörahaston

tiedonantovelvollisuus
markkinointi

ja

115 j §
Valtiovarainministeriön asetuksella annetaan sijoitusrahastodirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat säännökset
tiedoista, jotka syöttörahastosta julkistettavassa rahastoesitteessä on 92 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava, sekä tiedoista, jotka syöttörahaston vuosikertomuksessa on esitettävä 96 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi. Syöttörahaston vuosikertomuksessa ja puolivuotiskatsauksessa on
ilmoitettava, missä kohderahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla.
Syöttörahaston rahastoesitteen ja avaintietoesitteen toimittamisesta Finanssivalvonnalle säädetään 92 §:n 5 momentissa ja
98 c §:n 1 momentissa. Syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön on lisäksi toimitettava
kohderahaston vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus välittömästi Finanssivalvonnalle tiedoksi.
Syöttörahaston markkinoinnissa on ilmoi-

tettava, että vähintään 85 prosenttia syöttörahaston varoista sijoitetaan pysyvästi kohderahaston osuuksiin.
Syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön
on toimitettava veloituksetta sijoittajille näiden pyynnöstä kohderahaston rahastoesite,
vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus kirjallisena.
Sijoitusrahaston muuttaminen syöttörahastoksi ja kohderahaston vaihtaminen
115 k §
Syöttörahaston rahasto-osuudenomistajille
on annettava seuraavat tiedot:
1) ilmoitus siitä, että Finanssivalvonta on
hyväksynyt syöttörahaston varojen sijoittamisen kohderahaston osuuksiin;
2) avaintietoesite syöttörahastosta ja kohderahastosta;
3) päivä, jona syöttörahaston varojen sijoittamien kohderahastoon aloitetaan tai
päivä, jona kohderahastoon sijoitettavien varojen määrä ylittää 72 §:n 5 momentissa säädetyn määrän;
4) ilmoitus siitä, että rahasto-osuudenomistajilla on oikeus vaatia 30 päivän kuluessa
tässä momentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä osuuksiensa lunastamista ilman
muita kustannuksia kuin ne, jotka rahastoyhtiö perii sijoitusrahaston purkautumisesta välittömästi aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on
annettava vähintään 30 päivää ennen 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua päivää.
Jos syöttörahaston rahasto-osuuksia markkinoidaan 127 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
perusteella sijoitusrahaston vastaanottavassa
ETA-valtiossa, 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava vastaanottavan ETA-valtion
virallisella kielellä tai yhdellä sen virallisista
kielistä taikka kyseisen ETA-valtion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä. Syöttörahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö
vastaa käännöksen laadinnasta.
Syöttörahaston varoja ei saa sijoittaa kohderahaston osuuksiin enempää kuin 72 §:n 5
momentissa säädetty määrä ennen kuin tämän
pykälän 2 momentissa tarkoitettu 30 päivän
määräaika on kulunut.
Finanssivalvonta antaa komission sulautu-
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misdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset 1 momentissa
tarkoitettujen tietojen antamisesta.
Velvoitteet ja toimivaltaiset viranomaiset
115 l §
Rahastoyhtiön on seurattava hallinnoimansa syöttörahaston kohderahaston toimintaa.
Jos syöttörahasto tai sitä hallinnoiva rahastoyhtiö tai niiden lukuun toimiva vastaanottaa
jakelupalkkion tai muun palkkion tai saa
muuta rahallista hyötyä kohderahaston
osuuksiin tehdyn sijoituksen yhteydessä, jakelupalkkio, muu palkkio tai muu rahallinen
hyöty on laskettava syöttörahaston varoihin.
115 m §
Rahastoyhtiön on välittömästi ilmoitettava
Finanssivalvonnalle syöttörahastosta ja sellaisesta syöttörahastona olevasta yhteissijoitusyrityksestä, jonka varoja sijoitetaan sen hallinnoiman kohderahaston rahasto-osuuksiin.
Finanssivalvonnan on välittömästi ilmoitettava syöttörahastona olevan yhteissijoitusyrityksen sijoituksesta yhteissijoitusyrityksen
kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Rahastoyhtiö ei saa veloittaa merkintä- tai
lunastuspalkkioita sen hallinnoiman kohderahaston osuuksiin tehdyistä syöttörahaston tai
syöttörahastona olevan yhteissijoitusyrityksen sijoituksista tai niiden lunastuksista.
Kohderahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön
on huolehdittava siitä, että tämän lain sekä
kohderahaston sääntöjen mukaisesti vaadittavat tiedot ovat ajoissa kohderahastoon sijoittavan syöttörahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön, syöttörahaston säilytysyhteisön ja tilintarkastajien, syöttörahastona olevan yhteissijoitusyrityksen, sen säilytysyhteisön ja tilintarkastajien sekä Finanssivalvonnan ja syöttörahastona olevan yhteissijoitusyrityksen
kotivaltion toimivaltaisten viranomaisten saatavilla.
115 n §
Finanssivalvonnan on välittömästi ilmoitettava syöttörahastoa hallinnoivalle rahastoyhtiölle päätöksestä, toimenpiteestä, tässä luvussa asetettujen ehtojen noudattamatta jättämisestä tai Finanssivalvonnasta annetun lain
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31 §:n mukaisesti ilmoitetuista tiedoista, jos
ne koskevat kohderahastoa tai sitä hallinnoivaa rahastoyhtiötä tai kohderahaston säilytysyhteisöä tai tilintarkastajaa. Jos kohderahaston syöttörahastona on yhteissijoitusyritys, ilmoitus on tehtävä syöttörahastona olevan yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille.
18 luku
Rahastoyhtiön toimiluvan peruuttaminen
ja toiminnan rajoittaminen sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston lakkauttaminen
117 §
— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on kuultava rahastoyhtiön muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa
hallinnoiman sijoitusrahaston kotivaltion toimivaltaisia viranomaisia ennen rahastoyhtiön
toimiluvan peruuttamista.
117 a §
Finanssivalvonnan on ilmoitettava rahastoyhtiön toimiluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi ja tiedoksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Jos rahastoyhtiölle on
myönnetty toimilupa 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen, Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimiluvan peruuttaminen myös tiedoksi sijoittajien korvausrahastolle.
Päättäessään sellaisen rahastoyhtiön toimiluvan peruuttamisesta, jolle on myönnetty
toimilupa 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseen, Finanssivalvonta voi
samalla määrätä sijoittajien saamiset maksettavaksi sijoittajien korvausrahaston varoista
siten kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 6 luvussa säädetään.
121 §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 momentissa säädetään, noudatetaan
vastaavasti, kun Finanssivalvonta on vaatinut
18 j §:n nojalla sijoitusrahaston hallinnoimisen lopettamista.
123 a §
Finanssivalvonnan on ilmoitettava välittö-
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mästi sijoitusrahaston vastaanottavan ETAvaltion toimivaltaisille viranomaisille päätöksestä, joka koskee:
1) sijoitusrahaston luvan peruuttamista;
2) vakavia toimenpiteitä, joita on kohdistettu sijoitusrahastoon; tai
3) sijoitusrahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskun tai lunastusten keskeyttämistä.
Jos 1 momentissa tarkoitettua sijoitusrahastoa hallinnoi ulkomainen ETA-rahastoyhtiö, Finanssivalvonnan on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä myös ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Komission notifiointiasetuksessa säädetään
toimivaltaisten viranomaisten tietojenvaihdosta.
20 luku
Rahastoyhtiön toiminta ulkomailla ja yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointi Suomessa
Rahastoyhtiön toiminta ulkomailla sivuliikkeen välityksellä
126 a §
Rahastoyhtiön, joka aikoo perustaa sivuliikkeen rahastoyhtiön isäntävaltioon, on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin etukäteen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava
seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) rahastoyhtiön isäntävaltio, jonka alueelle rahastoyhtiö aikoo perustaa sivuliikkeen;
2) sivuliikkeen toimintasuunnitelma, joka
sisältää tiedot siitä, mitä toimintaa ja miten
rahastoyhtiö aikoo harjoittaa rahastoyhtiön
isäntävaltiossa, tiedot sivuliikkeen hallintorakenteesta sekä kuvaus riskienhallintamenetelmistä ja kuvaus isäntävaltiossa toteutettavista
sijoitusrahastodirektiivin 15 artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä, menettelyistä ja järjestelyistä;
3) sivuliikkeen osoite, josta asiakirjoja on
mahdollista saada;
4) tiedot sivuliikkeen toiminnasta vastuussa olevista henkilöistä;
5) tiedot sivuliikkeen sijoittajien suojaksi
tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta.

Jos Finanssivalvonnalla ei ole suunniteltu
toiminta huomioon ottaen syytä epäillä rahastoyhtiön hallinnollisten rakenteiden ja varojen riittävyyttä, sen on kahden kuukauden
kuluessa 1 momentissa tarkoitettujen tietojen
vastaanottamisesta toimitettava tiedot sivuliikkeen perustamisesta rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava tästä rahastoyhtiölle. Finanssivalvonta voi kahden kuukauden kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta päättää olla tekemättä tällaista ilmoitusta, jos se havaitsee, ettei sivuliikkeen
perustaminen täytä sivuliikkeen perustamiselle asetettuja vaatimuksia. Sivuliikettä ei
saa perustaa, jos Finanssivalvonta on kieltäytynyt tekemästä ilmoitusta.
Jos rahastoyhtiö aikoo hallinnoida sijoitusrahastoa rahastoyhtiön isäntävaltiossa, Finanssivalvonnan on liitettävä isäntävaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle lähetettävään
ilmoitukseen todistus siitä, että rahastoyhtiöllä on toimilupa, kuvaus rahastoyhtiön toimiluvan laajuudesta ja tiedot niitä sijoitusrahastotyyppejä mahdollisesti koskevista rajoituksista, joiden hoitoon rahastoyhtiöllä on
toimilupa.
Sivuliike saa aloittaa liiketoiminnan, kun
rahastoyhtiö on saanut rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoituksen tai, jos ilmoitusta ei ole saatu, kahden
kuukauden kuluttua siitä, kun edellä tarkoitettu viranomainen on vastaanottanut 1 momentissa tarkoitetut tiedot.
Jos 1 momentin 2—4 kohdassa tarkoitetut
tiedot muuttuvat, rahastoyhtiön on ilmoitettava kirjallisesti muutoksista viimeistään
kuukautta ennen niiden voimaantuloa Finanssivalvonnalle sekä rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.
Jos 1 momentissa tarkoitetut ja 2 momentin mukaisesti toimitetut tiedot muuttuvat, Finanssivalvonnan on ilmoitettava siitä rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos rahastoyhtiön toimiluvan laajuuteen tai niitä sijoitusrahastotyyppejä mahdollisesti koskeviin rajoituksiin, joiden hoitoon rahastoyhtiöllä on toimilupa, on tehty
muutoksia, Finanssivalvonnan on ilmoitettava muutoksista rahastoyhtiön isäntävaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle ja muutettava
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vastaavasti 3 momentissa tarkoitettuun todistukseen sisältyvät tiedot.
Tämän lain 26 §:ää ei sovelleta rahastoyhtiön sivuliikkeen välityksellä harjoittamaan
toimintaan.
Rahastoyhtiön toiminta ulkomailla sivuliikettä perustamatta
126 d §
Rahastoyhtiön, joka aikoo aloittaa 5 §:ssä
tarkoitetun toiminnan harjoittamisen rahastoyhtiön isäntävaltiossa perustamatta sivuliikettä, on ilmoitettava siitä hyvissä ajoin etukäteen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on
oltava seuraavat tiedot ja selvitykset:
1) rahastoyhtiön isäntävaltio, jonka alueella rahastoyhtiö aikoo toimia;
2) toimintasuunnitelma, joka sisältää tiedot
siitä, mitä toimintaa ja miten rahastoyhtiö
aikoo harjoittaa isäntävaltiossa, sekä kuvaus
rahastoyhtiön riskienhallintamenettelyistä ja
kuvaus isäntävaltiossa toteutettavista sijoitusrahastodirektiivin 15 artiklassa tarkoitetuista
toimenpiteistä, menettelyistä ja järjestelyistä.
Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava tiedot asiasta rahastoyhtiön isäntävaltion toimivavaltaiselle
viranomaiselle. Jos rahastoyhtiö aikoo hallinnoida sijoitusrahastoa rahastoyhtiön isäntävaltiossa, ilmoitukseen on liitettävä lisäksi
todistus siitä, että rahastoyhtiöllä on toimilupa, kuvaus rahastoyhtiön toimiluvan laajuudesta ja tiedot niitä sijoitusrahastotyyppejä
koskevista rajoituksista, joiden hoitoon rahastoyhtiöllä on toimilupa. Ilmoitukseen on
liitettävä tiedot sijoittajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai sen puuttumisesta.
Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, rahastoyhtiön on ilmoitettava muutoksista kirjallisesti etukäteen Finanssivalvonnalle sekä rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos rahastoyhtiön
toimiluvan laajuuteen tai niitä sijoitusrahastotyyppejä mahdollisesti koskeviin rajoituksiin,
joiden hoitoon rahastoyhtiöllä on toimilupa,
on tehty muutoksia, Finanssivalvonnan on
ilmoitettava muutoksista rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja
muutettava vastaavasti 3 momentissa tarkoitettuun todistukseen sisältyvät tiedot.
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Tässä pykälässä tarkoitettuun rahastoyhtiöön sovelletaan 26 §:ää.
126 e §
Rahastoyhtiön, joka aikoo aloittaa 5 §:n 2
momentissa tarkoitetun toiminnan harjoittamisen muun kuin ETA-valtion alueella perustamatta sivuliikettä, on ilmoitettava hyvissä ajoin etukäteen Finanssivalvonnalle,
mitä toimintaa sekä missä ja miten rahastoyhtiö aikoo harjoittaa.
Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, rahastoyhtiön on ilmoitettava muutoksista etukäteen Finanssivalvonnalle sekä
asianomaisen valtion Finanssivalvontaa vastaavalle valvontaviranomaiselle.
Sijoitusrahaston hallinnointi rahastoyhtiön
isäntävaltiossa
126 f §
Sijoitusrahaston hallinnoimiseen rahastoyhtiön isäntävaltiossa ei sovelleta tämän lain
säännöksiä siltä osin kuin kysymys on
18 i §:n 1 momentissa mainituista toiminnoista ja tehtävistä. Rahastoyhtiön on kuitenkin noudatettava tämän lain säännöksiä ja
niiden nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä rahastoyhtiön organisaatiosta, kuten
tehtävien ulkoistamista koskevista järjestelyistä, riskienhallintamenettelyistä, toiminnan
vakautta koskevista vaatimuksista ja niiden
valvonnasta sekä rahastoyhtiön raportointivaatimuksista.
Finanssivalvonta valvoo, että rahastoyhtiö
noudattaa 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä.
Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön Suomessa hallinnoiman sijoitusrahaston
rahasto-osuuksien markkinointi sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa
127 §
Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, joka aikoo markkinoida Suomessa
hallinnoimansa sijoitusrahaston rahastoosuuksia sijoitusrahaston vastaanottavassa
ETA-valtiossa, on ilmoitettava siitä Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot ja asiakirjat:
1) tiedot järjestelyistä, jotka on tehty sijoi-
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tusrahaston rahasto-osuuksien markkinoimiseksi sijoitusrahaston vastaanottavassa ETAvaltiossa, ja maininta siitä, että rahastoosuuksia markkinoi sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tai ulkomainen ETA-rahastoyhtiö;
2) sijoitusrahaston säännöt, rahastoesite,
viimeisin vuosikertomus ja sen jälkeinen
puolivuotiskatsaus 127 b §:n 2 momentin 3
kohdan mukaisina käännöksinä;
3) avaintietoesite 127 b §:n 2 momentin 2
kohdan mukaisena käännöksenä.
Finanssivalvonnan on tarkastettava 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ja sen liitteenä
olevat asiakirjat ja toimitettava ne viimeistään kymmenen työpäivän kuluttua vastaanottamisesta sijoitusrahaston vastaanottavan
ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.
Finanssivalvonnan on liitettävä asiakirjoihin
lisäksi todistus siitä, että sijoitusrahasto täyttää tässä laissa säädetyt vaatimukset.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava välittömästi rahastoyhtiölle tai ulkomaiselle ETArahastoyhtiölle ilmoituksen ja todistuksen toimittamisesta sijoitusrahaston vastaanottavan
ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle.
Rahastoyhtiö tai ulkomainen ETA-rahastoyhtiö saa aloittaa rahasto-osuuksien markkinoinnin sijoitusrahaston vastaanottavassa
ETA-valtiossa ilmoituspäivästä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus ja
2 momentissa tarkoitettu todistus on toimitettava kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti
käytetyllä kielellä. Finanssivalvonta ja sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltainen viranomainen voivat sopia siitä,
että ilmoitus ja todistus toimitetaan kummankin jäsenvaltion virallisella kielellä.
Finanssivalvonnan on siirrettävä ja arkistoitava tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat
sähköisesti.
Komission notifiointiasetuksessa säädetään
ilmoituksen vakiomallista ja yhteissijoitusyritystä koskevan todistuksen muodosta ja sisällöstä sekä sähköisestä ilmoitusmenettelystä.
127 a §
Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on huolehdittava, että 127 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat
ja tarvittaessa niiden käännökset ovat sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toi-

mivaltaisten viranomaisten saatavilla rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön internetsivuilla. Rahastoyhtiön ja ulkomaisen
ETA-rahastoyhtiön on pidettävä kyseiset
asiakirjat ja käännökset ajan tasalla. Niiden
on ilmoitettava sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisille viranomaisille asiakirjoihin tehdyistä muutoksista ja ilmoitettava, missä nämä asiakirjat ovat saatavilla sähköisessä muodossa.
Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen sijoitusrahaston vastaanottavan ETAvaltion toimivaltaisille viranomaisille 127 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin tehtävistä muutoksista.
Finanssivalvonta antaa komission sulautumisdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset sijoitusrahaston
vastaanottavan ETA-valtion toimivaltaisten
viranomaisten oikeudesta saada 127 §:n 1
momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat tämän pykälän 1 momentin mukaisesti.
127 b §
Rahastoyhtiön ja ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, joka markkinoi Suomessa hallinnoimansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia sijoitusrahaston vastaanottavassa ETA-valtiossa, on annettava siellä sijoittajille samat
tiedot ja asiakirjat, jotka yhtiön on annettava
13 luvun mukaan Suomessa.
Tiedot ja asiakirjat ja niiden muutokset on
annettava seuraavasti:
1) tiedot ja asiakirjat on annettava sijoitusrahaston vastaanottavan ETA-valtion lainsäädännön mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 13 luvun säännösten soveltamista;
2) sijoitusrahaston avaintietoesite on käännettävä sijoitusrahaston vastaanottavan ETAvaltion viralliselle kielelle tai yhdelle sen virallisista kielistä taikka sen toimivaltaisten
viranomaisten hyväksymälle kielelle;
3) muut tiedot ja asiakirjat kuin avaintietoesite on käännettävä rahastoyhtiön valinnan
mukaan sijoitusrahaston vastaanottavan
ETA-valtion viralliselle kielelle tai yhdelle
sen virallisista kielistä taikka sen toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle kielelle
tai kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti
käytetylle kielelle.
Rahastoyhtiö ja ulkomainen ETA-rahasto-
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yhtiö vastaa 2 momentin 2 ja 3 kohdassa
tarkoitettujen käännösten laadinnasta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetun sijoitusrahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku- ja
lunastushinnat on julkistettava tämän lain
mukaan määräytyvänä ajankohtana.
127 c §
Jos sijoitusrahaston vastaanottavan ETAvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa
Finanssivalvonnalle, ettei rahastoyhtiö tai ulkomainen ETA-rahastoyhtiö noudata sijoitusrahaston osuuksien markkinoinnissa velvollisuuksia, jotka johtuvat sijoitusrahastodirektiivin täytäntöön panemiseksi annetuista säännöksistä ja niiden noudattamisen valvonta ei
kuulu asianomaisen ETA-valtion toimivaltaisille viranomaisille, Finanssivalvonnan on
ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin sen
varmistamiseksi, että säännösten vastainen
toiminta lopetetaan.
Erikoissijoitusrahaston
rahasto-osuuksien
markkinointi muualla kuin Suomessa ja sijoitusrahaston rahasto-osuuksien markkinointi
muussa kuin ETA-valtiossa
127 d §
Rahastoyhtiö voi markkinoida erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksia myös muualla
kuin Suomessa sekä sijoitusrahaston rahastoosuuksia myös muussa kuin ETA-valtiossa.
Finanssivalvonnan on tarvittaessa annettava
rahastoyhtiölle hakemuksesta viipymättä todistus siitä, että hakemuksen kohteena oleva
erikoissijoitusrahasto tai sijoitusrahasto on
rekisteröity Suomessa ja että se on Finanssivalvonnan valvonnassa.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan komissiolle niistä yleisistä vaikeuksista, joita rahastoyhtiöllä on hallinnoimansa
sijoitusrahaston osuuksien markkinoinnissa
kolmannessa maassa.
Yhteissijoitusyrityksen osuuksien
nointi Suomessa

markki-

128 §
Yhteissijoitusyritys
saa
markkinoida
osuuksiaan Suomessa, jos sen kotivaltion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut
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markkinoinnin aloittamisesta Finanssivalvonnalle. Ilmoituksessa on oltava:
1) tiedot järjestelyistä, jotka on tehty yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimiseksi Suomessa ja maininta siitä, että yhteissijoitusyrityksen osuuksia markkinoi yhteissijoitusyritystä hoitava rahastoyhtiö;
2) yhteissijoitusyrityksen säännöt tai perustamisasiakirjat, rahastoesite, viimeisin
vuosikertomus ja sen jälkeen julkistettu puolivuotiskatsaus 131 §:n 2 momentin mukaisina käännöksinä;
3) avaintietoesite 131 §:n 2 momentin mukaisena käännöksenä;
4) yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen todistus siitä, että
yhteissijoitusyritys täyttää sijoitusrahastodirektiivissä säädetyt vaatimukset.
Yhteissijoitusyritys saa aloittaa osuuksiensa markkinoinnin Suomessa, kun yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltainen
viranomainen on ilmoittanut sille 1 momentissa tarkoitettujen asiakirjojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut ilmoitus ja
todistus on toimitettava kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä, jos
Finanssivalvonta ja yhteissijoitusyrityksen
kotivaltion toimivaltainen viranomainen eivät
sovi niiden toimittamisesta kummankin valtion virallisella kielellä.
Yhteissijoitusyrityksen on huolehdittava
siitä, että 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja tarvittaessa niiden käännökset ovat Finanssivalvonnan saatavilla sähköisesti. Yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava
Finanssivalvonnalle asiakirjoihin tehdyistä
muutoksista ja ilmoitettava, missä ne ovat
saatavilla sähköisesti.
Yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen Finanssivalvonnalle 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin tehtävistä muutoksista.
Finanssivalvonnan on vastaanotettava ja
arkistoitava tässä pykälässä tarkoitetut asiakirjat sähköisesti.
Sähköisestä ilmoitusmenettelystä säädetään lisäksi komission notifiointiasetuksessa.
128 a §
Yhteissijoitusyrityksen on tämän lain ja
sen nojalla annettujen säännösten ja määräys-
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ten mukaisesti toteutettava osuuksien markkinoimiseksi tarvittavat järjestelyt:
1) maksujen suorittamiseksi osuudenomistajille;
2) osuuksien lunastamiseksi;
3) niiden asiakirjojen ja tietojen saatavilla
pitämiseksi, jotka yhteissijoitusyritys on velvollinen antamaan.
Ennen osuuksien markkinoimisen lopettamista yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava
päätöksestään Finanssivalvonnalle ja julkaistava sitä koskeva ilmoitus vähintään yhdessä
valtakunnallisessa sanomalehdessä. Ilmoituksessa on annettava tiedot siitä:
1) miten osuudenomistajille tarkoitetut
maksut suoritetaan jatkossa;
2) miten ja missä osuuksien lunastamisvaatimukset esitetään;
3) miten ja missä pidetään saatavilla asiakirjat ja tiedot, jotka yhteissijoitusyritys on
velvollinen julkistamaan.
128 b §
Finanssivalvonnan on pidettävä internetsivuillaan saatavilla tietoja laeista, asetuksista
ja määräyksistä, jotka eivät kuulu tämän lain
soveltamisalaan mutta joilla on erityistä merkitystä 128 a §:ssä tarkoitetuissa järjestelyissä
Suomessa. Tiedot on pidettävä saatavilla selkeällä tavalla ja kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.
Valtiovarainministeriön asetuksella annetaan komission sulautumisdirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat säännökset 1 momentissa tarkoitettujen tietojen
laajuudesta.
128 c §
Yhteissijoitusyritys voi käyttää Suomessa
toimintaa harjoittaessaan nimessään tai toiminimessään samaa viittausta oikeudelliseen
muotoonsa, jota se käyttää kotivaltiossaan.
128 d §
Jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy
epäillä, että yhteissijoitusyritys rikkoo osuuksien markkinoinnissa velvoitteita, jotka johtuvat sijoitusrahastodirektiivin täytäntöönpanemiseksi annetuista säännöksistä mutta joiden
valvonta ei kuulu Finanssivalvonnan toimi-

valtaan, sen on ilmoitettava asiasta yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille.
Finanssivalvonnalla on oikeus ryhtyä sijoittajien suojaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin Finanssivalvonnasta annetun lain
61 §:n 6 momentin mukaisesti. Finanssivalvonnalla on oikeus kieltää yhteissijoitusyritystä jatkamasta osuuksien markkinointia
Suomessa, jos yritys jatkaa toimintaansa sijoittajien etujen vastaisella tavalla:
1) huolimatta yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisten viranomaisten toteuttamista toimenpiteistä;
2) koska toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi; tai
3) koska toimenpiteitä ei toteuteta kohtuullisessa ajassa.
Finanssivalvonnan on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä ilmoitettava niistä yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille. Finanssivalvonnan on ilmoitettava
toteuttamistaan toimenpiteistä viipymättä Euroopan komissiolle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
Finanssivalvonta
voi 2 momentissa tarkoitettujen toimenpiteiden sijasta tarvittaessa saattaa asian Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi.
Muun kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointi Suomessa
130 §
Ennen kuin 129 §:ssä tarkoitettu muu kuin
sijoitusrahastodirektiivin mukainen yhteissijoitusyritys aloittaa osuuksiensa markkinoinnin Suomessa, sen on toimitettava Finanssivalvonnalle:
1) selvitys 129 §:n 1 momentissa säädettyjen vaatimusten täyttymisestä;
2) yhteissijoitusyrityksen säännöt tai perustamisasiakirja;
3) rahastoesite, viimeisin vuosikertomus,
sen jälkeen julkistettu puolivuotiskatsaus ja
muut asiakirjat ja tiedot, jotka sen on julkistettava kotivaltiossaan;
— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys on
toimitettava 129 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa koskevan hakemuksen yhteydessä,
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jollei Finanssivalvonta erityisestä syystä
myönnä siitä poikkeusta. Finanssivalvonta
voi vaatia hakijalta myös muita tarpeelliseksi
katsomiaan selvityksiä sen varmistamiseksi,
että yhteissijoitusyritys täyttää 129 §:n 1 momentissa asetetut vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuun yhteissijoitusyritykseen sovelletaan lisäksi 128 a §:ää.

messa olisi omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Finanssivalvonnalla on oikeus vaatia,
että nimeen tai toiminimeen liitetään selittävä
lisäys, jos se on selvyyden vuoksi tarpeen.

Tietojen saatavilla pito

Ulkomaisia rahastoyhtiöitä koskevat erityissäännökset

131 §
Yhteissijoitusyrityksen, joka markkinoi
osuuksiaan Suomessa, on tämän lain mukaisesti annettava sijoittajille Suomessa ne tiedot
ja asiakirjat ja niihin tehdyt muutokset, jotka
sen on annettava sijoittajille yhteissijoitusyrityksen kotivaltiossa sijoitusrahastodirektiivin
IX luvun perusteella. Yhteissijoitusyrityksen
on annettava ainakin seuraavat asiakirjat ja
tiedot:
1) säännöt tai sijoitusyhtiön perustamisasiakirjat;
2) rahastoesite;
3) avaintietoesite;
4) vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus;
5) osuuden liikkeeseenlasku- tai lunastushinta.
Avaintietoesite ja siihen tehdyt muutokset
on julkistettava suomen tai ruotsin kielellä tai
Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä. Edellä 1 momentissa tarkoitetut muut
asiakirjat ja tiedot ja niihin tehdyt muutokset
on julkistettava yhteissijoitusyrityksen valinnan mukaan suomen tai ruotsin kielellä tai
Finanssivalvonnan hyväksymällä muulla kielellä taikka kansainvälisellä rahoitusalalla
yleisesti käytetyllä kielellä. Yhteissijoitusyritys vastaa käännösten laadinnasta.
Mitä tässä pykälässä säädetään, koskee
myös 129 §:ssä tarkoitettua muuta kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaista yhteissijoitusyritystä.
132 §
Edellä 129 §:ssä tarkoitetun muun kuin sijoitusrahastodirektiivin mukaisen yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnissa ei
saa käyttää pelkästään asianomaisen yhteissijoitusyrityksen kotivaltiossa rekisteröityä nimeä tai toiminimeä, jos sen käyttäminen Suo-

20 a luku
Ulkomaisia rahastoyhtiöitä ja valvontayhteistyötä koskevat erityissäännökset

132 a §
Ulkomaiseen ETA-rahastoyhtiöön, joka
harjoittaa toimintaa sivuliikkeen välityksellä,
sovelletaan, mitä 8 a §:ssä säädetään liiketoiminnan harjoittamiseen tarvittavista voimavaroista ja menettelytavoista ja, mitä 26 §:ssä
säädetään sijoitusrahastotoiminnan harjoittamisesta.
Finanssivalvonta vastaa 1 momentin noudattamisen valvonnasta.
132 b §
Ulkomaiseen ETA-rahastoyhtiöön, joka
toimilupansa mukaan harjoittaa 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa sivuliikkeen
välityksellä, sovelletaan lisäksi, mitä arvopaperimarkkinalaissa, lukuun ottamatta sen 4
luvun 7, 12, 14 ja 15 §:ää ja 5 luvun 5, 5 a ja
7 §:ää, sekä sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 36 ja 37 §:ssä säädetään arvopaperinvälittäjän velvollisuuksista sijoituspalvelujen
tarjoamisessa.
132 c §
Kolmannen maan rahastoyhtiöön, joka
harjoittaa Suomessa 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa, sovelletaan lisäksi, mitä
sijoituspalvelun tarjoamisesta liiketoimintana
ja arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun arvopaperinvälittäjän velvollisuuksista laissa säädetään.
132 d §
Edellä 132 b ja 132 c § tarkoitetun ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen jäsenyyteen sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa tarkoitetussa sijoittajien korvausrahastossa sovelletaan, mitä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoitus-
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palvelua Suomessa annetun lain 4 a, 4 b, 8 a,
8 b ja 13 a §:ssä säädetään.
132 e §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön ja kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeestä on
tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin siten kuin
kaupparekisterilaissa (129/1979) säädetään.
Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään toiminimestä, ulkomainen ETA-rahastoyhtiö ja kolmannen maan rahastoyhtiö voi
Suomessa harjoittaa toimintaansa samalla toiminimellä kuin sillä on kotivaltiossaan.
Patentti- ja rekisterihallitus voi vaatia, että
toiminimeen tehdään erottava lisäys, jos:
1) toiminimi ei selvästi erotu parempaa
etuoikeutta nauttivista nimistä; tai
2) on tarjolla vaara, että se on sekoitettavissa sellaiseen toiminimeen tai tavaramerkkiin, johon jollain toisella on yksinoikeus
Suomessa.
132 f §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön ja kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeen toiminnasta vastaa sivuliikkeen johtaja, joka
myös edustaa rahastoyhtiötä sivuliikkeen toimintaa koskevissa oikeussuhteissa.
Sivuliikkeen johtajana ei voi olla oikeushenkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on määrätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta
on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen
säädetään liiketoimintakiellosta annetussa
laissa (1059/1985).
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön ja kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeen johtajaan sovelletaan, mitä 5 e §:ssä säädetään
rahastoyhtiön toimitusjohtajasta.
132 g §
Ulkomainen ETA-rahastoyhtiö ja kolmannen maan rahastoyhtiö ei saa Suomessa harjoittamassaan toiminnassa ottaa niin suurta
riskiä, että se vaarantaa sivuliikkeen asiakkaiden edut. Sivuliikkeellä on oltava toimintaansa nähden riittävät riskien valvontajärjestelmät.
132 h §
Mitä 4 a §:ssä säädetään varautumisesta ja
siitä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta,

koskee vastaavasti ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikettä, jonka välityksellä rahastoyhtiö hallinnoi sijoitusrahastoa Suomessa.
Edellä 1 momentissa säädetty velvoite ei
koske ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön sivuliikettä siltä osin kuin sivuliike on rahastoyhtiön kotivaltion lainsäädännön nojalla varmistanut tehtäviensä hoitamisen poikkeusoloissa 1 momenttia vastaavalla tavalla ja
esittänyt siitä Finanssivalvonnalle riittävän
selvityksen.
132 i §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön ja kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeen toimihenkilön vaitiolovelvollisuudesta, tietojenanto-oikeudesta ja salassapitovelvollisuuden
rikkomisesta sekä velvollisuudesta tuntea asiakkaat on voimassa, mitä 133, 133 a, 144 ja
147 §:ssä säädetään.
Sivuliikkeellä on oikeus 1 momentin estämättä antaa edustamansa rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tai
valvonnasta vastaavalle yhteisölle sekä edustamansa rahastoyhtiön tilintarkastajalle ne
tiedot, jotka on säädetty tai asianmukaisessa
järjestyksessä määrätty ilmoitettaviksi.
Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuudesta
säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain
31 §:ssä.
132 j §
Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi ulkomaiselle ETA-rahastoyhtiölle
ja kolmannen maan rahastoyhtiölle, jos se on
annettu tiedoksi sille, jolla on oikeus yksin tai
yhdessä toisen kanssa edustaa rahastoyhtiötä.
Jollei ketään 1 momentissa tarkoitetuista
rahastoyhtiön edustajista ole merkitty kaupparekisteriin, tiedoksianto voidaan toimittaa
luovuttamalla asiakirjat jollekulle rahastoyhtiön palveluksessa olevalle tai, jos tällaista
henkilöä ei tavata, rahastoyhtiön sivuliikkeen
sijaintipaikan poliisiviranomaiselle noudattaen lisäksi, mitä oikeudenkäymiskaaren 11
luvun 7 §:n 2—4 momentissa säädetään.
132 k §
Ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön ja kolmannen maan rahastoyhtiön sivuliikkeen johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon,
jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huo-

1490/2011

35

limattomuudesta aiheuttanut sivuliikkeen asiakkaalle tai muulle henkilölle rikkomalla tätä
lakia tai muuta sivuliikkeen toimintaa koskevaa säännöstä.
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai useamman korvausvelvollisen kesken säädetään
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa.

1) sijoitusrahastodirektiivin 109 artiklan
mukaista tietojen vaihtoa;
2) toisessa ETA-valtiossa suoritettavaa
paikalla tehtävää tarkastusta tai tutkintaa; tai
3) sen omien virkamiesten osallistumista
toisessa ETA-valtiossa suoritettavaan tarkastukseen tai tutkintaan asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen virkamiesten mukana.

Valvontayhteistyötä koskevat erityissäännökset

132 p §
Finanssivalvonnan velvollisuudesta toimittaa tietoja ETA-valtion toimivaltaisille viranomaisille säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 52 §:ssä.
Finanssivalvonnan on tehtävä yhteistyötä
rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaisen viranomaisen kanssa sen varmistamiseksi, että
viimeksi mainittu viranomainen kerää rahastoyhtiöltä tiedot, joita tarvitaan sen valvomiseksi, että rahastoyhtiö noudattaa siihen isäntävaltiossa sovellettavia säännöksiä.
Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava rahastoyhtiön isäntävaltion toimivaltaisille viranomaisille rahastoyhtiössä havaituista ongelmista, jos ne saattavat vaikuttaa
olennaisesti rahastoyhtiön kykyyn hoitaa sijoitusrahastoon liittyviä tehtäviään asianmukaisesti, sekä liiketoiminnan harjoittamista
koskevien tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisten vaatimusten rikkomisista.
Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille rahastoyhtiön Suomessa hallinnoimassa sijoitusrahastossa havaituista ongelmista, jos ne saattavat
vaikuttaa olennaisesti rahastoyhtiön kykyyn
hoitaa tehtäviään asianmukaisesti tai noudattaa niitä tämän lain tai sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten mukaisia vaatimuksia, jotka kuuluvat Finanssivalvonnan
valvontavastuulle.
Toimivaltaisten viranomaisten välisestä
tietojenvaihdosta säädetään komission notifiointiasetuksessa.

132 l §
Finanssivalvontaa on kuultava ennen ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön toimiluvan peruuttamista, jos yhtiö hallinnoi sijoitusrahastoa
Suomessa. Ennen luvan peruuttamista Finanssivalvonnan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin sijoittajien etujen suojaamiseksi.
132 m §
Jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy
epäillä, että sen valvonnan piiriin kuulumaton
toimija harjoittaa tai on harjoittanut sijoitusrahastodirektiivin säännösten vastaista toimintaa toisen ETA-valtion alueella, sen on
ilmoitettava tästä asianomaisen ETA-valtion
toimivaltaiselle viranomaiselle.
132 n §
Toisen ETA-valtion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä Suomessa suoritettavaan
valvontatoimeen tai paikalla tehtävään tarkastukseen tai tutkintaan sovelletaan Finanssivalvonnasta annetun lain 60 §:n 1—3 momenttia.
Finanssivalvonnan oikeudesta kieltäytyä
valvontayhteistyöstä säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 53 §:ssä.
Valvontayhteistyöstä paikalla tehtävissä
tarkastuksissa ja tutkinnoissa säädetään komission notifiointiasetuksessa.
132 o §
Jos Finanssivalvonnan valvontayhteistyötä
koskeva pyyntö on hylätty tai siihen ei ole
vastattu kohtuullisessa ajassa, Finanssivalvonta voi saattaa asian Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen käsiteltäväksi. Edellytyksenä on, että Finanssivalvonnan pyyntö
koskee:

132 q §
Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja Euroopan komissiolle tiedot niistä tapauksista,
joissa:
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1) edellä 18 c §:ssä tarkoitettu hakemus on
hylätty;
2) Finanssivalvonta on päättänyt olla tekemättä 126 a §:n 2 momentissa tarkoitettua
ilmoitusta toisen ETA-valtion viranomaiselle.
132 r §
Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan
komissiolle ja ETA-valtioiden toimivaltaisille
viranomaisille Finanssivalvonnasta annetun
lain 71 §:n 1 momentin 7 ja 8 kohdassa tarkoitettujen Suomen viranomaisten nimet.
134 §
Rahastoyhtiö on velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka se on tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut sijoitusrahastolle
taikka rahasto-osuudenomistajalle tai muulle
henkilölle tämän lain, sen nojalla annettujen
säännösten tai määräysten, sijoitusrahastodirektiivin perusteella annettujen Euroopan
unionin asetusten tai sijoitusrahaston sääntöjen vastaisella menettelyllä.
Mitä 1 momentissa säädetään velvollisuudesta vahingon korvaamiseen, koskee myös
sitä, jolle rahastoyhtiö on ulkoistanut
26 a §:ssä tarkoitetun toiminnon.
135 §
Rahastoyhtiön hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän tehtävässään on tahallaan tai
huolimattomuudesta aiheuttanut rikkomalla
tätä lakia, sen nojalla annettuja säännöksiä tai
sijoitusrahaston sääntöjä rahastoyhtiölle, sen
osakkeenomistajalle, sijoitusrahastolle taikka
rahasto-osuuden omistajalle tai muulle henkilölle. Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, jollei menettelystä vastuussa
oleva osoita menetelleensä huolellisesti. Mitä
edellä tässä momentissa säädetään, ei koske
vahinkoja siltä osin kuin ne on aiheutettu
rikkomalla 13 luvun säännöksiä tai 133 ja
133 a §:n sekä 144 §:n 1, 3 ja 4 momentin
säännöksiä.
Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 51 §:ssä.
136 §
Rahastoyhtiön osakkeenomistaja ja osakkeenomistajaan arvopaperimarkkinalain 2 lu-

vun 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla rinnastettava
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka
tämä myötävaikuttamalla tämän lain, sen nojalla annettujen säännösten tai sijoitusrahaston sääntöjen rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudesta on aiheuttanut rahastoyhtiölle, sen osakkeenomistajalle, sijoitusrahastolle taikka rahasto-osuudenomistajalle tai
muulle henkilölle. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei koske vahinkoja siltä osin
kuin ne on aiheutettu rikkomalla 13 luvun
säännöksiä tai 133 ja 133 a §:n sekä 144 §:n
1, 3 ja 4 momentin säännöksiä.
137 a §
Vahinko, joka johtuu yksinomaan sijoittajalle annettavassa avaintietoesitteessä annetuista tiedoista, on korvattava vain, jos tiedot
ovat harhaanjohtavia, epätarkkoja tai ristiriitaisia rahastoesitteen asianomaisten osien
kanssa. Avaintietoesitteessä on oltava tätä
koskeva selvä varoitus.
140 a §
Jos sijoitusrahasto on lakkautettu, eikä
139 §:ssä tarkoitettua vahinkoa koskevan
korvausvaatimuksen esittämisestä sen vuoksi
voida päättää rahasto-osuudenomistajien kokouksessa, kullakin osuudenomistajalla on
139 §:n estämättä itsenäinen kanneoikeus. Lisäksi kuluttaja-asiamies voi Finanssivalvontaa kuultuaan ryhmäkannelain (444/2007) 4
§:n nojalla vuoden kuluessa lakkauttamisesta
panna kuluttajan asemassa olevien osuudenomistajien puolesta kantajana vireille ryhmäkanteen ja käyttää siinä asianosaisena puhevaltaa.
146 §
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta
— — — — — — — — — — — — —
4) sisällyttää totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon 92 §:ssä tarkoitettuun rahastoesitteeseen, 93 §:ssä tarkoitettuun avaintietoesitteeseen, 94 §:ssä tarkoitettuun puolivuotiskatsaukseen tai 96 §:ssä tarkoitettuun
vuosikertomukseen,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, sijoitusrahastorikkomuksesta sakkoon.
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149 §
Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
hankkii tai luovuttaa rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön osakkeita tekemättä 16 §:n mukaista ilmoitusta taikka hankkii osakkeita Finanssivalvonnan Finanssivalvonnasta annetun lain 32 a §:n nojalla antaman kiellon vastaisesti, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta,
rahastoyhtiön
tai
säilytysyhteisön osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevien säännösten rikkomisesta
sakkoon.
Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2011.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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Lain 93 §:ää ei sovelleta ennen lain voimaantuloa julkistettuihin avaintietoesitteisiin.
Rahastoyhtiön on korvattava yksinkertaistettu
rahastoesite avaintietoesitteellä viimeistään
30 päivänä kesäkuuta 2012.
Lain 16 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen,
joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa,
sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva
sääntöjen vahvistamista, toimilupaa tai muuta
lupaa koskeva hakemus on täydennettävä tämän lain vaatimusten mukaiseksi.
Ammattimaisen sijoittajan luokittelu on
saatettava vastaamaan 1 §:n 2 momentissa
säädettyjä vaatimuksia kuuden kuukauden
kuluessa lain voimaantulosta.
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