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Lag
om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 71 § 1 mom. 15 punkten, sådan den

lyder i lag 446/2017, och
fogas till lagen en ny 20 b § och till 71 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna

752/2012, 611/2014, 651/2014, 1198/2014, 505/2015, 1442/2016, 520/2016, 446/2017
och 1071/2017, nya 16 och 17 punkter som följer:

20 b §

Rätt att få uppgifter av myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppdrag

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och ak-
törer som sköter offentliga uppdrag få uppgifter om hur tillsynsobjekt, andra finansmark-
nadsaktörer och personer som Finansinspektionen med stöd av sina uppgifter enligt 3 § ut-
övar tillsyn över, sköter sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i an-
slutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgif-
ter samt avgifter som Tullen tar ut samt uppgifter om tillsynsobjektets verksamhet, eko-
nomi och kopplingar.

Om tillsynsobjektet eller någon annan finansmarknadsaktör eller person som Finansin-
spektionen med stöd av sina uppgifter enligt 3 § utövar tillsyn över är en juridisk person,
har Finansinspektionen förutom om den juridiska personen rätt att få uppgifter också om
verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen,
förvaltningsrådet och jämförbara organ, om ansvariga bolagsmän, om andra som hör till
den högsta ledningen samt om den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av
aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande-
eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag.
Finansinspektionen har dessutom rätt att få uppgifter om företag eller sammanslutningar
som ska registreras enligt 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och som
har direkt eller indirekt koppling till de personer som avses ovan.

Finansinspektionen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 och 2 mom., om de behövs
för att

1) utreda om en ägare, styrelsemedlem, verkställande direktör eller anställd hos ett till-
synsobjekt, någon annan finansmarknadsaktör eller person som Finansinspektionen med
stöd av sina uppgifter enligt 3 § utövar tillsyn över har den tillförlitlighet som lagen förut-
sätter,

2) förhindra marknadsmissbruk,
3) förhindra penningtvätt eller finansiering av terrorism,
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4) utreda tillförlitligheten hos uppgifter som gäller grundande av tillsynsobjektet, nå-
gon annan finansmarknadsaktör eller person som Finansinspektionen med stöd av sina
uppgifter enligt 3 § utövar tillsyn över, eller deras ägarstruktur,

5) trygga den rätt att få uppgifter som avses i 21 §,
6) övervaka att uppgiftsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen fullgörs,
7) trygga finansmarknadens stabilitet, placerar- och kundskyddet och de försäkrade

förmånerna.
Finansinspektionen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt. Uppgif-

terna kan överlämnas till Finansinspektionen genom teknisk anslutning eller på något an-
nat elektroniskt sätt.

71 §

Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna
ut information till

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
15) de myndigheter som avses i 7 kap. 1 § 1 mom. i lagen om förhindrande av pen-

ningtvätt och av finansiering av terrorism och den advokatförening som avses i 2 mom. i
samma paragraf när informationen är nödvändig för att förhindra och avslöja penningtvätt
och finansiering av terrorism,

16) Skatteförvaltningen när sådan information som kommit fram vid tillsynen över ef-
terlevnaden av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism är
av betydelse för Skatteförvaltningens tillsyn över fullgörandet av de skyldigheter som
anges i 17 a–17 d § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995),

17) Verket för finansiell stabilitet när sådan information som kommit fram vid tillsy-
nen över efterlevnaden av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av
terrorism är av betydelse för verkets fullgörande av de skyldigheter i anslutning till utbe-
talning av insättningsgarantiersättningar som anges i 5 kap. i lagen om myndigheten för
finansiell stabilitet.

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

Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018.

Helsingfors den 1 juni 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
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