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Laki
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 1 §:n muutta-

misesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017)

8 luvun 1 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

8 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Salassapitovelvollisuus

Joka tilinhoitajan, keskusvastapuolen tai arvopaperikeskuksen, niiden omistusyhteisön,
niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen tai niiden yhteenliittymän toimi-
elimen jäsenenä tai varajäsenenä tai niiden palveluksessa ollessaan taikka niiden toimek-
siannosta tehtävää suorittaessaan on saanut tietää arvo-osuuden omistajan, liikkeeseenlas-
kijan tai muun henkilön taloudellista asemaa tai henkilökohtaisia oloja koskevan seikan
taikka liikesalaisuuden, on velvollinen pitämään sen salassa, jollei se, jonka hyväksi vai-
tiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan sen ilmaisemiseen. Salassa pidettäviä
tietoja ei saa myöskään antaa tilinhoitajan tai arvopaperikeskuksen yhtiökokoukselle tai
osuuskunnan kokoukselle eikä kokoukseen osallistuvalle osakkeen- tai osuudenomistajal-
le. Edellä 4 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitettujen ja muiden sellaisten tietojen, jotka
arvo-osuuden liikkeeseenlaskija on tässä ominaisuudessa saanut, osalta salassapitovelvol-
lisuus koskee myös liikkeeseenlaskijan toimielimen jäsentä ja varajäsentä, sen palveluk-
sessa olevaa tai sen toimeksiannosta tehtävää suorittavaa.

Joka selvitysosapuolen tai sellaisen yhteisön, jolle toiminta on ulkoistettu, toimielimen
jäsenenä tai varajäsenenä taikka toimihenkilönä on saanut tietää arvopaperin liikkeeseen-
laskijan tai muun henkilön taloudellista asemaa tai yksityistä olosuhdetta koskevan julkis-
tamattoman seikan taikka liikesalaisuuden, ei saa sitä ilmaista tai muutoin paljastaa eikä
käyttää hyväksi, jos sitä ei ole säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty ilmais-
tavaksi tai ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan sen
ilmaisemiseen.

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

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2018.
HE 49/2018
TaVM 11/2018
EV 70/2018 
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