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Lag
om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 5 § 17 punkten, 27 § 5 mom., 40 §

1 mom., 41 a §, 44 a § 2 mom. samt 45, 55 och 72 §,
av dem 5 § 17 punkten sådan den lyder i lag 752/2012, 27 § 5 mom. sådant det lyder i

lag 575/2017, 40 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1071/2017, 41 a § sådan den lyder i la-
garna 1279/2015, 520/2016, 228/2017, 352/2017 och 1071/2017, 44 a § 2 mom. sådant
det lyder i lag 176/2016, 45 § sådan den lyder i lag 855/2016 och 55 § sådan den lyder i
lag 170/2014, samt

fogas till 28 §, sådan den lyder i lagarna 352/2017 och 1071/2017, ett nytt 3 mom., var-
vid de nuvarande 3–6 mom. blir 4–7 mom., som följer:

5 §

Andra finansmarknadsaktörer

Med andrafinansmarknadsaktörer avses i denna lag
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

17) försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om
försäkringsdistribution (234/2018), inklusive utländska försäkringsförmedlare som är re-
gistrerade i en annan EES-stat än Finland,

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

27 §

Begränsning av verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd eller registrering

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om begränsning av verksamheten ska tillämpas

också på begränsning av försäkringsföreningars stadgeenliga verksamhet, på återkallelse
av registrering av ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare och på
begränsning av tillståndsenlig verksamhet som bedrivs av sådana värdepappersföretag i
tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster. Bestämmelser om för-
bud mot försäkringsdistribution finns i lagen om försäkringsdistribution. Denna paragraf
tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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28 §

Begränsning av ledningens verksamhet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem

eller ersättare i styrelsen, medlem eller ersättare i förvaltningsrådet eller verkställande di-
rektör eller dennes ställföreträdare hos en i lagen om försäkringsdistribution avsedd för-
säkringsförmedlare eller sidoverksam försäkringsförmedlare, eller att sköta uppdrag som
är direkt underställda verkställande direktören, med vilket avses högsta ledningsuppdrag
hos försäkringsförmedlaren eller den sidoverksamma försäkringsförmedlaren eller upp-
drag där förmedlingsverksamheten de facto leds, om försäkringsförmedlaren eller den si-
doverksamma försäkringsförmedlaren har brutit mot eller försummat att iaktta vad som i
44–57 och 78 § i lagen om försäkringsdistribution föreskrivs om krav på förfaranden vid
distribution av i den lagen avsedda placeringsförsäkringar.

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

40 §

Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller
bryter mot de bestämmelser eller beslut som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknads-
lagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § i lagen om handel med fi-
nansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 6 § i lagen om värdean-
delssystemet och om clearingverksamhet, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 kap. 2 §
i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 144 b § i lagen om placeringsfon-
der, 15 § 2 mom. i lagen om gräsrotsfinansiering, 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 18 kap.
1 § i resolutionslagen eller i 68 eller 71 § i lagen om försäkringsdistribution.

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

41 a §

Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

Om påföljdsavgift påförs för överträdelse eller försummelse av en bestämmelse som
avses i 20 kap. 1 § 2 eller 4 mom. i kreditinstitutslagen, 15 kap. 2 § 2 eller 5 mom. i lagen
om investeringstjänster, 18 kap. 1 § i resolutionslagen eller 8 kap. 6 § 2 mom. i lagen om
värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, får påföljdsavgiften för en juridisk per-
son uppgå till högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före gär-
ningen eller försummelsen och påföljdsavgiften för en fysisk person till högst fem miljo-
ner euro.

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 §
2 mom. i värdepappersmarknadslagen får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som
uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under året
före gärningen eller försummelsen eller högst 10 miljoner euro, beroende på vilkendera
som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst två
miljoner euro.

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som nämns i 144 b §
2 mom. i lagen om placeringsfonder, 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investerings-
tjänster eller 12 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument, får
en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tio procent av
den juridiska personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller
högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person på-
föras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro.
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Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 68 eller
71 § i lagen om försäkringsdistribution, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift
som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under
året före gärningen eller försummelsen eller högst fem miljoner euro, beroende på vilken-
dera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst
700 000 euro.

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 40 §
2 mom. 4 punkten eller för en försummelse att iaktta en sådan bestämmelse, får en juridisk
person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tre procent av den juridis-
ka personens omsättning under året före gärningen eller försummelsen eller högst fem
miljoner euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst
700 000 euro i påföljdsavgift.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf får påföljdsavgiften emellertid vara
högst två gånger större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen,
om vinningen kan bestämmas.

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 §
3 mom. 1 punkten i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en på-
följdsavgift som uppgår till antingen högst 15 procent av den juridiska personens omsätt-
ning under året före gärningen eller försummelsen eller högst 15 miljoner euro, beroende
på vilkendera som är större, och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst
fem miljoner euro.

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 §
3 mom. 2 punkten i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en på-
följdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsätt-
ning under året före gärningen eller försummelsen eller högst 2 500 000 euro, beroende på
vilkendera som är större, och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst en
miljon euro.

Om det är fråga om överträdelse av bestämmelser som avses i 15 kap. 2 § 3 mom.
3 punkten i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift
som uppgår till högst en miljon euro och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår
till högst 500 000 euro.

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse eller försummelse av att iaktta en bestäm-
melse som avses i 40 § 2 mom. 6 punkten, får påföljdsavgiften för en juridisk person upp-
gå till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under året före
gärningen eller försummelsen eller högst en miljon euro, beroende på vilkendera som är
större. Påföljdsavgiften för en fysisk person får uppgå till högst 500 000 euro.

Om en påföljdsavgift enligt 9 mom. påförs för en överträdelse av artikel 11.1 d eller ar-
tikel 11.4 i den förordning som avses i den bestämmelsen, får påföljdsavgiften för en ju-
ridisk person uppgå till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning
under året före gärningen eller försummelsen eller högst 250 000 euro, beroende på vil-
kendera som är större. Påföljdsavgiften för en fysisk person får uppgå till högst
100 000 euro.

Trots det som föreskrivs i 7–11 mom. får påföljdsavgiften emellertid vara högst tre
gånger så stor som den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om
storleken på vinningen kan bestämmas.

Med omsättning avses i denna paragraf
1) summan av ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags och ett annat till dessas fi-

nansiella företagsgrupp hörande företags intäkter enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförord-
ning eller, om det avgiftsskyldiga företaget hör till ett kreditinstituts eller värdepappersfö-
retags finansiella företagsgrupp, summan av de konsoliderade intäkterna,

2) ett försäkringsbolags, en försäkringsförenings, en pensionsanstalts eller ett i 2 kap.
18 b § i försäkringsbolagslagen avsett specialföretags premieintäkter eller en pensionsstif-
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telses eller en försäkringskassas avgiftsintäkter, eller om försäkringsbolaget, försäkrings-
föreningen, pensionsanstalten, specialföretaget, pensionsstiftelsen eller försäkringskassan
hör till en koncern som dotterbolag, premieintäkterna enligt koncernbokslutet eller på
motsvarande sätt avgiftsintäkterna,

3) i fråga om andra företag än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt
4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning eller, om företaget som moder-
bolag ska upprätta ett koncernbokslut enligt 6 kap. 1 § i bokföringslagen eller om företaget
hör till en koncern som dotterbolag, omsättningen enligt koncernbokslutet för koncernens
yttersta moderföretag.

44 a §

Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder och andra beslut

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Vad som i 1 mom. 1–3 punkten föreskrivs om information om påföljder ska tillämpas

också på beslut som avses i 26–29, 33 och 33 a § i denna lag, i 18 j och 122 § i lagen om
placeringsfonder och i 68 och 70 § i lagen om försäkringsdistribution.

45 §

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om tillsyn över kundskyddet

Finansinspektionen ska övervaka att tillsynsobjekten, förmedlare av konsumentkrediter
som har samband med bostadsegendom och försäkringsdistributörer iakttar de bestäm-
melser som är tillämpliga på dem när det gäller marknadsföring och användning av avtals-
villkor och när det gäller förfaranden i kundförhållanden som från kundens synpunkt stri-
der mot god sed eller som annars är otillbörliga. Bestämmelser om tillsynen över efterlev-
naden av bestämmelserna om marknadsföring av finansiella instrument finns dessutom i
värdepappersmarknadslagen, i lagen om investeringstjänster och i annan lag.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dessutom på utländska filialer, andra utländska
tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial, utländska för-
medlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och utländska för-
säkringsdistributörer, till den del som Finansinspektionen är den myndighet som är behö-
rig att övervaka efterlevnaden av de i 1 mom. avsedda bestämmelser som är tillämpliga på
dessa.

55 §

Anmälningsskyldighet vid filialetablering och annat tillhandahållande av tjänster i andra 
EES-stater

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att informera värdstatens tillsyns-
myndighet om att ett tillsynsobjekt har etablerat filial i den staten och om att tjänster till-
handahålls i värdstaten utan filialetablering finns i kreditinstitutslagen, lagen om betal-
ningsinstitut, lagen om investeringstjänster, lagen om placeringsfonder, lagen om förval-
tare av alternativa investeringsfonder och försäkringsbolagslagen. Bestämmelser om till-
handahållande av tilläggspensioner i en annan EES-stat finns i lagen om pensionsstiftelser
och i lagen om försäkringskassor och bestämmelser om distribution av försäkringar i en
annan EES-stat finns i lagen om försäkringsdistribution. Bestämmelser om Finansinspek-
tionens skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten i en annan EES-stat om en börs
verksamhet i den andra EES-staten finns i lagen om handel med finansiella instrument.
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72 §

Offentlighet när det gäller statistiska uppgifter om försäkrings- och pensionsanstalter, 
försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

Trots vad som föreskrivs om handlingars sekretess får Finansinspektionen offentliggöra
statistik och därmed jämförbar information som på enhetliga grunder har upprättats över
alla försäkrings- och pensionsanstalters, försäkringsförmedlares och sidoverksamma för-
säkringsförmedlares verksamhet, ställning och utveckling.

————
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

Helsingfors den 20 april 2018
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