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HE 202/1998 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen uudeksi sijoitusrahastolaiksi sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 202/1998 vp uudeksi sijoitusrahastolaiksi
sekä eräiden siihen liittyvien lakien muutta-

misesta. Eduskunta, jolle talousvaliokunta on
antanut asiasta mietintönsä n:o 3511998 vp,
on hyväksynyt seuraavat lait:

Sijoitusrahastolaki
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Tätä lakia sovelletaan rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön harjoittamaan toimintaan sekä
yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimiseen yleisölle.
Tätä lakia ei sovelleta yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoimiseen, jos yhteissijoitusyrityksen sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukaan sen osuudenomistajaksi voidaan
merkitä ainoastaan ammattimaisia sijoittajia.
Ammattimaisena sijoittajana on pidettävä
1) arvopaperimarkkinalain (495/1989)
1 luvun 4 §:n 4 momentin 1-6 kohdassa
tarkoitettuja yhteisöjä;
2) sellaisia yhteisöjä tai säätiöitä, joita tarkoitetaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun
4 §:n 4 momentin 7 ja 8 kohdassa ja joihin
yhteissijoitusyritys t~i sen asiamies o!l kohdistanut sanotussa lamkohdassa tarkoitetulla
tavalla ilmoitusmenettelyn; sekä
3) muuta sijoittajaa, joka on kirjallisesti
ilmoittanut yhteissijoitusyritykselle tai sen
asiamiehelle olevansa ammattitaitonsa ja
sijoituskokemuksensa perusteella ammattimainen sijoittaja.
290031

2 §
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) sijoitusrahastotoiminnalla varojen hankkimista yleisöltä yhteistä sijoittamista varten
ja näiden varojen sijoittamista pääasiassa
sijoituspalveluyrityksistä
annetun
lain
(57911996) 2 §:ssä tarkoitetuihin sijoituskohteisiin sekä sijoitusrahaston hallintoa;
2) sijoitusrahastolla sijoitusrahastotoiminnassa hankittuja ja sijoitettuja varoja sekä
niistä johtuvia velvoitteita;
3) rahastoyhtiöllä pääsääntöisesti sijoitusrahastotoimintaa harjoittavaa suomalaista
osakeyhtiötä;
4) säilytysyhteisötoiminnalla sijoitusrahaston varojen säilyttämistä sekä rahastoyhtiön
sijoitusrahastotoiminnan lain, sen perusteella
annettujen viranomaismääräysten ja sijoitusrahaston sääntöjen mukaisuuden valvontaa;
5) säilytysyhteisöllä säilytysyhteisötoimintaa harjoittavaa yhteisöä;
6)
rahasto-osuudella
samansuuruista
osuutta tai vähintään yhtä osuuden murtoosaa sijoitusrahaston varoista;
7) rahasto-osuudenomistajalla henkilöä,
yhteisöä tai säätiötä taikka niihin rinnastettavaa ulkomaista yksityis- tai oikeushenkilöä,
joka omistaa yhden tai useamman rahastoosuuden tai sen murto-osan;
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8) arvopaperilla arvopaperimarkkinalain
1 luvun 2 §:ssä määriteltyä todistusta;
9) sijoitusrahastodirektiivillä neuvoston
direktiiviä arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä
(yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien,
asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (85/611/ETY) sekä neuvoston direktiiviä direktiivin 85/611/ETY
tiettyjen yhteissijoitusyritysten sijoituspolitiikkaa koskevien säännösten muuttamisesta
(88/220/ETY);
10) yhteissijoitusyrityksellä ulkomaista sijoitusrahastoa ja siihen rinnastettavaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa ulkomaista
yritystä; sekä
11) kotivaltiolla valtiota, jossa yhteissijoitusyritys tai säilytysyhteisö on saanut toimiluvan.

3§
Sijoitusrahastotoimintaa saa harjoittaa vain
rahastoyhtiö ja säilytysyhteisötoimintaa saa
harjoittaa vain säilytysyhteisö, joka on saanut toimiluvan tätä toimintaa varten.
4§
Tämän lain, sen nojalla annettujen saannösten ja viranomaisten niiden nojalla antamien määräysten noudattamista sekä rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston
toimintaa sekä 1 §:ssä tarkoitettua yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinointia valvoo rahoitustarkastus.
Rahoitustarkastuksella on oikeus saada
edellä 1 momentissa tarkoitetulta yhteissijoitusyritykseltä valvonnan edellyttämät tiedot
sekä jäljennökset valvonnan kannalta tarpeellisiksi katsomistaan asiakirjoista.

2luku
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön
toimilupa

5§
Valtioneuvosto myöntää hakemuksesta
rahastoyhtiön toimiluvan suomalaiselle osakeyhtiölle, jos
1) sen tarkoituksena on harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa;
2) sen pääkonttori sijaitsee Suomessa;
3) sillä on riittävät taloudelliset toimintaedellytykset; ja
4) saadun selvityksen perusteella ja hakijan aiottu liiketoiminnan laajuus huomioon
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ottaen voidaan pitää todennäköisenä, että
sitä tullaan hoitamaan luotettavasti, ammattitaitoisesti sekä järkevien ja vakaiden liiketapaperiaatteiden mukaisesti.
Rahastoyhtiö voi toimiluvassa mainituin
edellytyksin harjoittaa myös sijoitusrahastotoimintaan olennaisesti liittyvää toimintaa,
jos tällainen toiminta ei ole omiaan vahingoittamaan rahasto-osuudenomistajien etua.
6 §
Rahastoyhtiön osakepääoman on oltava
vähintään miljoona markkaa, joka on oltava
kokonaan rahassa maksettu toimilupaa
myönnettäessä. Rahastoyhtiön osakepääomaa
korotettaessa uutta osaketta ei voida merkitä
apporttiomaisuutta vastaan.
Rahastoyhtiön osakepääoman on aina oltava vähintään puoli sadasosaa rahastoyhtiön
hallinnaimien sijoitusrahastojen yhteenlasketusta arvosta. Osakepääoman korotus voidaan jättää suoritettavaksi aina seuraavan
kokonaisen miljoonan markan vaatimuksen
täyttyessä. Rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksessä
voidaan kuitenkin määrätä, että rahastoyhtiön osakepääomaa ei koroteta, kun se on vähintään viisi miljoonaa markkaa.
7 §
Rahastoyhtiön toiminimessä on oltava sana
rahastoyhtiö joko sellaisenaan tai yhdysosana.
Ainoastaan tämän lain mukaisella rahastoyhtiöllä on oikeus käyttää toiminimessään tai
muuten toimintaansa osoittamaan nimitystä
rahastoyhtiö tai rahasto-osakeyhtiö.

8§
Rahastoyhtiön hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä. Vähintään puolella
hallituksen jäsenistä ja toimitusjohtajalla on
oltava asuinpaikka Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.
Valtioneuvosto voi erityisestä syystä myöntää yhtiölle luvan poiketa tässä säädetyistä
vaatimuksista.
Rahasto-osuudenomistajat valitsevat rahastoyhtiön hallituksen jäsenistä vähintään kolmanneksen siten kuin rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään. Rahasto-osuudenomistajien valitsema rahastoyhtiön hallituksen jäsen ei saa olla
1) rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön palveluksessa;
2) kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu rahastoyhtiön määräysval-
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3) muun rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön
hallituksen tai johtokunnan jäsen.
Rahastoyhtiöön ei voida perustaa hallintoneuvostoa.

9§
Valtioneuvosto myöntää hakemuksesta
säilytysyhteisön toimiluvan. Säilytysyhteisön
toimilupa voidaan myöntää suomalaiselle
osakeyhtiölle,
1) jonka tarkoituksena on harjoittaa säilytysyhteisötoimintaa;
2) jonka kotipaikka on Suomessa;
3) jos saadun selvityksen perusteella voidaan pitää todennäköisenä, että säilytysyhteisötoimintaa tullaan harjoittamaan järkevien ja vakaiden liiketapaperiaatteiden mukaisesti;
4) jonka voidaan aikaisemman toiminnan
perusteella tai muutoin perustellusti katsoa
täyttävän tehtävässä tarvittavaa ammattitaitoa
ja eettistä tasoa koskevat vaatimukset; ja
5) jonka suunnittelema toiminta täyttää
säilytysyhteisötoiminnan edellyttämät tekniset ja taloudelliset vaatimukset.
Säilytysyhteisö voi toimiluvassa mainituin
edellytyksin harjoittaa myös säilytysyhteisötoimintaan olennaisesti liittyvää toimintaa.
10 §
Säilytysyhteisön perustamispääoman on
oltava vähintään viisi miljoonaa markkaa,
joka on kokonaan rahassa maksettu ennen
säilytysyhteisön toimiluvan myöntämistä.
11 §
Sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, säilytysyhteisönä voi toimia sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
tai luottolaitostoiminnasta annetun lain
(1067/1993) 2 §:ssä tarkoitettu luottolaitos.
Säilytysyhteisönä voi lisäksi toimia Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
toimiluvan saanut ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun lain (580/1996) 2 §:n
1 kohdassa tarkoitettu sijoituspalveluyritys
tai ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen
toiminnasta
Suomessa
annetun
lain
(1608/1993) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettu
luottolaitos,
1) jolla on sivuliike tai -konttori Suomessa,
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2) joka täyttää 10 §:ssä säädetyt taloudelliset toimintaedellytykset ja
3) joka on kotivaltiassaan oikeutettu harjoittamaan sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitettua säilytysyhteisötoimintaa.
12 §
Rahastoyhtiön hakemukseen on liitettävä
ainakin rahastoyhtiön:
1) yhtiöjärjestys;
2) kaupparekisteriote;
3) osakkeenomistajia ja osakkeenomistajiin
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan rinnastettavia henkilöitä ja niiden omistusosuuksia koskeva selvitys;
4) hallintoa sekä sijoitusrahastojen hallinnoimista hoitavia henkilöitä ja heidän mahdollisia sijaisiaan koskeva selvitys;
5) edellä 3 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden luotettavuutta, hyvämaineisuutta ja
muuta sopivuutta koskevat tiedot;
6) edellä 4 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta koskevat tiedot;
7) pääkonttorin sijaintipaikkaa koskeva
selvitys; sekä
8) harjoitettavaksi aiottua toimintaa koskeva selvitys.
Säilytysyhteisön toimilupaa koskevaan
hakemukseen on liitettävä ainakin
1) soveltuvin osin 1 momentin 1-3, 5,
7 ja 8 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ja selvitykset;
2) säilytysyhteisön hallintoa koskeva selvitys; sekä
3) edellä 2 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden luotettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muuta sopivuutta koskeva selvitys.
V altioneuvostolla on oikeus vaatia myös
muita kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja
tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Asianomainen ministeriö voi määrätä tiedoista,
jotka hakemuksessa on esitettävä ja niiden
esittämistavasta.
13§
Valtioneuvoston on ratkaistava toimilupaa
koskeva hakemus kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos valtioneuvosto tänä aikana pyytää hakijalta hakemuksesta lisäselvitystä, määräaika lasketaan siitä päivästä, jona valtioneuvosto vastaanottaa lisäselvityksen. Hakemus katsotaan
hylätyksi, jollei sitä ratkaista määräajassa.
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Ennen toimilupa-asian ratkaisemista valtioneuvoston on pyydettävä hakemuksesta rahoitustarkastuksen lausunto.
Valtioneuvostolla on oikeus toimiluvan
hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan hakijan liiketoimintaa koskevia ehtoja ja rajoituksia.
14 §
Rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö voi aloittaa toiminnan välittömästi sen jälkeen, kun
toimilupa on myönnetty, jos toiminnan aloittamiselle ei ole säädetty ehtoja. Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön on ilmoitettava rahoitustarkastukselle, milloin se aloittaa toimintansa.
15 §
Edellä 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa ja 2
momentin 2 kohdassa tarkoitetun henkilön
vaihtumisesta on välittömästi ilmoitettava
rahoitustarkastukselle.
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön on toimitettava rekisteröity yhtiöjärjestyksen muutos
välittömästi valtioneuvostolle ja rahoitustarkastukselle tiedoksi.

16 §
Rahastöyhtiöön ja säilytysyhteisöön sovelletaan, mitä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 14 ja 15 §:ssä säädetään ääni- ja
vaikutusvallasta ilmoittamisesta sekä hankinnan vastustamisesta.

17 §
Rahoitustarkastus voi antaa määräykset
rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön muusta ilmoitusvelvollisuudesta sekä siitä, miten 15
ja 16 §:ssä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava,
jotta se voi varmistua siitä, että rahastoyhtiö
ja säilytysyhteisö täyttävät jatkuvasti toimiluvan myöntämistä koskevat edellytykset.

18 §
Mitä tässä laissa on säädetty rahastoyhtiön
tai säilytysyhteisön hallituksen jäsenestä ja
toimitusjohtajasta, on vastaavasti sovellettava hallituksen varajäseneen ja toimitusjohtajan sijaiseen.
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3 luku
Rahasto-osuudenomistajien kokous ja
edustajisto

19 §
Rahasto-osuudenomistajien yhteisesti tämän lain tai sijoitusrahaston sääntöjen mukaan päätettävät asiat ratkaistaan rahastoosuudenomistajien kokouksessa, joka on pidettävä säännöissä määrättynä aikana.
Rahasto-osuudenomistajien
kokoukseen
sovelletaan soveltuvin osin mitä menettelystä
yhdistyksen kokouksesta on voimassa, sikäli
kuin sijoitusrahaston säännöissä tai tässä
laissa ei ole muuta määrätty.
Rahasto-osuudenomistaja käyttää oikeuttaan rahasto-osuudenomistajien kokouksessa
henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehen tulee esittää päivätty valtakirja. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei
valtakirjasta muuta ilmene. Valtakirja on
kuitenkin voimassa enintään kolme vuotta
sen antamisesta.
Rahasto-osuudenomistajana ja asiamiehellä
saa olla rahasto-osuudenomistajien kokouksessa avustaja.
20 §
Jokainen rahasto-osuus sijoitusrahastossa
tuottaa rahasto-osuudenomistajien kokouksessa yhden äänen.
Rahasto-osuudenomistaja, jolla on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla
määräysvalta rahastoyhtiössä, ei saa itse tai
asiamiehen välityksellä äänestää rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston rahastoosuudenomistajien kokouksessa.
Mitä 2 momentissa säädetään rahastoosuudenomistajasta koskee myös sellaista
yhteisöä tai säätiötä, jossa edellä tarkoitetulla
rahasto-osuudenomistajana on kirjanpitolain
1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.

21 §
Ylimääräinen rahasto-osuudenomistajien
kokous on pidettävä, kun rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos
tilintarkastaja kirjallisesti sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Mitä tässä on
säädetty tilintarkastajasta, koskee vastaavasti
rahasto-osuudenomistajia, joilla yhteensä on
vähintään yksi kahdeskymmenesosa kaikista
liikkeellä olevista rahasto-osuuksista.
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22 §
Sijoitusrahaston säännöissä voidaan määrätä, että rahastoyhtiön hallinnaimien sijoitusrahastojen rahasto-osuudenomistajien kokoukset valitsevat edustajiston, jonka tehtävänä on päättää kysymyksessä olevia sijoitusrahastoja koskevista yhteisistä asioista,
kun rahastoyhtiön hallitukseen valittavien
rahasto-osuudenomistajien valitsemien jäsenten tai rahastoyhtiön ja sen hallinnoitavana
olevien sijoitusrahastojen tilintarkastamista
varten valittavien tilintarkastajien määrä alittaa rahastoyhtiön hallinnoitavana olevien
sijoitusrahastojen määrän. Säännöissä on
tuolloin mainittava edustajiston tehtävät,
valintatapa ja vaalikausi.
Edustajistoon sovelletaan soveltuvin osin,
mitä 19 §:n 2 momentissa säädetään.
Edustajistoon ei voida valita 20 §:n 2 momentissa tarkoitettua rahasto-osuudenomistajaa tai tämän edustajaa.
Mitä 3 momentissa säädetään, koskee
myös 20 §:n 3 momentissa tarkoitettua rahasto-osuudenomistajaa tai tämän edustajaa.
4luku
Rahastoyhtiön toiminta ja tehtävät

23 §
Rahastoyhtiö voi perustaa yhden tai
useamman sijoitusrahaston. Rahastoyhtiöt
eivät saa perustaa yhteistä sijoitusrahastoa.
Sijoitusrahastolla on oltava säännöt. Sijoitusrahaston säännöistä ja niiden muuttamisesta päättää rahastoyhtiön hallitus.
24 §
Rahastoyhtiö ei saa aloittaa hallinnoimansa
sijoitusrahaston osuuksien markkinoimista
yleisölle eikä sijoitusrahastoon saa ottaa varoja ennen kuin sijoitusrahaston säännöt on
vahvistettu.
Rahastoyhtiön on ilmoitettava rahoitustarkastukselle, milloin se aloittaa sijoitusrahaston toiminnan.

25 §
Sijoitusrahaston varat kuuluvat rahastoosuudenomistajille. Rahasto-osuudenomistajat eivät vastaa henkilökohtaisesti sijoitusrahastoa koskevista velvoitteista.
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Rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahaston
varat erillään rahastoyhtiön omaisuudesta
antamalla ne säilytysyhteisön säilytettäväksi.
Sijoitusrahaston varoja ei saa ulosmitata rahastoyhtiön velasta.
Rahastoyhtiö edustaa omissa nimissään
sijoitusrahastoa. Sijoitusrahastoa koskevissa
oikeustoimissa on mainittava, minkä sijoitusrahaston puolesta rahastoyhtiö toimii.
26 §
Rahastoyhtiön on harjoitettava sijoitusrahastotoimintaa huolellisesti, itsenäisesti ja
asiantuntevasti
rahasto-osuudenomistajien
yhteiseksi eduksi. Rahastoyhtiön on toiminnassaan kohdeltava rahasto-osuudenomistajia
yhdenvertaisesti.
Rahastoyhtiö voi käyttää ulkopuolisia palveluja, jos niiden laadusta ja laajuudesta on
otettu riittävät määräykset sijoitusrahaston
sääntöihin. Sijoitusrahastojen hallinnointiin
liittyvien palvelujen tarjoana ei voi toimia
säilytysyhteisö. Sopimus rahastoyhtiön vastuun siirtämisestä kolmannelle on mitätön.
Palveluntarjoajaa koskee, mitä 133 §:n 1
momentissa säädetään.
Siltä osin, kun on kysymys sijoitusrahaston hallinnointiin liittyvistä tehtävistä ja säilytysyhteisön 31 §:n 1 momentissa tarkoitetuista tehtävistä, rahastoyhtiöllä ja sen hallinnoiman sijoitusrahaston säilytysyhteisöllä
ei saa olla palveluksessaan samoja henkilöitä.
27 §
Sijoitusrahaston varojen (vähimmäispääoma) on oltava vähintään kymmenen miljoonaa markkaa ja sijoitusrahastolla on oltava
ainakin 50 rahasto-osuudenomistajaa. 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. Sijoitusrahaston
alkupääoman määrä sekä rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärä on saavutettava
kuuden kuukauden kuluessa sijoitusrahaston
toiminnan aloittamisesta.
Valtioneuvosto voi erityisestä syystä
myöntää poikkeuksen 2 momentissa tarkoitetusta rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärää koskevasta vaatimuksesta ja määräajasta, jonka kuluessa sijoitusrahaston alkupääoman määrä sekä rahasto-osuudenomistajien vähimmäismäärä on saavutettava.
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28 §
Sijoitusrahaston varat on sijoitettava ilman
aiheetonta viivytystä, siten kuin siitä 11 ja
12 luvussa säädetään.
Rahastoyhtiö ei saa sijoittaa sijoitusrahaston varoja markkina-arvoa kalliimmalla hinnalla tai luovuttaa niitä markkina-arvoa halvemmalla hinnalla, ellei siihen ole erityistä
syytä.

29 §
Sijoitusrahaston varoihin kuuluvien osakkeiden tuottaman äänioikeuden käyttämisestä
yhtiökokouksessa on päätettävä rahastoyhtiön hallituksessa kussakin tapauksessa erikseen. Päätöksessä on annettava ohjeet äänestämistä varten.
30 §
Rahastoyhtiö ei saa omistaa toisen rahastoyhtiön osakkeita tai hallinnoiroansa sijoitusrahaston rahasto-osuuksia.
5 luku

Säilytysybteisön toiminta ja tehtävät
31 §
Säilytysyhteisön tehtävänä on:
1) säilyttää sijoitusrahaston varat;
2) noudattaa rahastoyhtiön antamia toimeksiantoja, jos ne eivät ole lain, viranomaismääräysten tai sijoitusrahaston sääntöjen vastaisia;
3) varmistua siitä, että rahasto-osuuksien
arvo lasketaan lain, viranomaismääräysten ja
sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti;
4) varmistua siitä, että rahasto-osuuksien
liikkeeseenlaskuissa ja lunastuksissa noudatetaan lakia ja sijoitusrahaston sääntöjä;
5) huolehtia siitä, että sijoitusrahaston varoja koskeviin toimiin liittyvät vastikkeet
suoritetaan yleisesti käytössä olevassa määräajassa; sekä
6) varmistua siitä, että sijoitusrahaston tuotot käytetään lain ja sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti.
Sijoitusrahaston varat on pidettävä erillään
säilytysyhteisön omaisuudesta ja muiden
asiakkaiden ja sijoitusrahastojen varoista
sekä säilytettävä luotettavana tavalla. Sijoitusrahaston varoja ei saa ulosmitata säilytysyhteisön velasta.
Säilytysyhteisön on hoidettava tehtävänsä
itsenäisesti rahasto-osuudenomistajien eduksi.
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32 §
Jos säilytysyhteisö päättää olla noudattamatta rahastoyhtiön toimeksiautoa tai se havaitsee 31 §:n 1 momentissa tarkoitetussa
rahastoyhtiön toiminnassa muutoin huomautettavaa, eikä yhtiö peruuta päätöstään
tai muuta toimintatapaansa, säilytysyhteisön
on ilmoitettava asiasta rahoitustarkastukselle.
33 §
Sijoitusrahaston varat on säilytettävä yhdessä säilytysyhteisössä.
Säilytysyhteisö voi käyttää tehtäviensä hoitamisessa apunaan säilytyspalvelutehtäviin
erikoistuneita rahoitustarkastuksen tai sitä
vastaavan ulkomaisen viranomaisen valvonnassa olevia yhteisöjä.

34 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön on sovittava kirjallisesti yksittäisen sijoitusrahaston
varojen säilyttämisestä sekä siihen liittyvistä
muista 31 §:n 1 momentissa tarkoitetuista
tehtävistä. Sopimuksen tulee sisältää säilytysyhteisön vaihtamista koskevat määräykset.
Edellä 1 momentissa tarkoitetulle sopimukselle ja sen muutoksille on saatava rahoitustarkastuksen hyväksyntä.
Rahastoyhtiön on pyydettäessä esitettävä
rahasto-osuudenomistajalle tai sellaiseksi
aikovalle 1 momentissa tarkoitettu sopimus
tai sen jäljennös.
6 luku
Tilinpäätös ja tilintarkastus

35 §
Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilikausi
on kalenterivuosi, jollei rahoitustarkastus
erityisestä syystä myönnä siitä poikkeusta.
36 §
Rahastoyhtiön yhtiökokouksen on kullekin
tilikaudelle yhtiön ja sen hallinnoitavana
olevien sijoitusrahastojen tilintarkastusta varten valittava vähintään yksi tilintarkastuslain
(936/1994) 2 §:ssä tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja ja tälle varamies. Edellä mainitun tilintarkastajan lisäksi rahasto-osuudenomistajat valitsevat vähintään yhden hyväksytyn tilintarkastajan ja tälle varamiehen.
Ainakin yhden tilintarkastajan on oltava
tilintarkastuslain 4 §:ssä tarkoitettu tilintar-
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Mitä tässä laissa on säädetty tilintarkastajasta, on vastaavasti sovellettava tilintarkastajan varamieheen.
37 §
Rahoitustarkastuksen on määrättävä kelpoisuusehdot täyttävä tilintarkastaja:
1) milloin 36 §:n 1 tai 2 momentin taikka
tilintarkastuslain 10 §:n säännöksiä on rikottu;
2) milloin tilintarkastaja on tilintarkastuslain 23 §:n ja 24 §:n 1 momentin mukaan
esteeilinen eikä esteettömien tilintarkastajien
lukumäärä ole tämän lain tai rahastoyhtiön
yhtiöjärjestyksen mukaan riittävä; tai
3) milloin rahastoyhtiön yhtiöjärjestykseen
otettua tilintarkastajien lukumäärää tai kelpoisuutta koskevaa määräystä ei ole noudatettu.
Osakeyhtiölain (734/1978) 10 luvun 1 §:n
4 momentissa ja 14 §:n 1 ja 2 momentissa
tarkoitetun rahastoyhtiötä tai säilytysyhteisöä
koskevan määräyksen antaa rahoitustarkastus.
Rahastoyhtiön hallitusta on kuultava ennen
tässä pykälässä tarkoitetun määräyksen antamista. Määräys on voimassa siihen asti,
kunnes 1 momentissa tarkoitetun tilintarkastajan tilalle on säädetyssä järjestyksessä valittu tilintarkastaja.
38 §
Ainakin yhden 36 §:n 2 momentissa tarkoitetun tilintarkastajan on jatkuvasti ja ainakin kahden kuukauden välein tarkastettava
rahasto-osuuden arvon laskennan oikeellisuus.
Tilintarkastajan on laadittava kirjallinen
tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle.

39 §
Kultakin tilikaudelta on laadittava erikseen
rahastoyhtiön ja kunkin sijoitusrahaston osalta oma tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, tuloslaskelman ja taseen liitteenä ilmoitettavat tiedot sekä toimintakertomuksen.
Rahastoyhtiön, säilytysyhteisön ja sijoitusrahaston tuloslaskelman ja taseen kaavasta
sekä tuloslaskelman ja taseen liitetiedoista
sekä toimintakertomuksessa ilmoitettavista
tiedoista päättää asianomainen ministeriö.
Päätöksessä on soveltuvin osin otettava huo-
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mioon, mitä tässä laissa säädetään sijoitusrahaston arvonmäärityksestä ja mitä kirjanpitolaissa ja -asetuksessa (1339/1997) sekä osakeyhtiölaissa säädetään liitetiedoista ja toimintakertomuksesta. Asianomaisen ministeriön on ennen päätöksen antamista pyydettävä rahoitustarkastuksen ja kirjanpitolautakunnan lausunto.
Rahoitustarkastus antaa tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetun tilinpäätöksen laatimisesta. Ennen määräyksen antamista rahoitustarkastuksen on pyydettävä siitä
valtiovarainministeriön ja kirjanpitolautakunnan lausunto.
Rahoitustarkastus voi antaa ohjeita ja lausuntoja tämän pykälän, asianomaisen ministeriön 2 momentissa tarkoitetun päätöksen,
osakeyhtiölain tilinpäätöstä koskevien säännösten sekä kirjanpitolain ja -asetuksen ja
niiden nojalla annettujen ministeriön päätösten soveltamisesta. Jos ohje tai lausunto on
kirjanpitolain tai -asetuksen taikka osakeyhtiölain yleisen soveltamisen kannalta merkittävä, rahoitustarkastuksen on ennen ohjeen
tai lausunnon antamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakunnan lausunto.
Rahoitustarkastus voi rahastoyhtiön tai
säilytysyhteisön hakemuksesta erityisestä
syystä määräajaksi myöntää luvan poiketa 4
momentissa tarkoitetuista säännöksistä, jos
poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi hakijan taikka sijoitusrahaston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta
asemasta. Jos asia on kirjanpitolain tai -asetuksen taikka osakeyhtiölain tilinpäätöstä
koskevien säännösten yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, rahoitustarkastuksen on
ennen asian ratkaisemista pyydettävä lupahakemuksesta kirjanpitolautakunnan lausunto.
40 §
Rahastoyhtiön on ilman aiheetonta viivytystä lähetettävä rahoitustarkastukselle sijoitusrahaston vuosikertomus, puolivuotiskatsaus ja 95 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa
neljännesvuosikatsaus sekä jäljennökset
1) rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilinpäätösasiakirjoista;
2) tilintarkastajien laatimista ja rahastoyhtiön hallitukselle luovuttamista rahastoyhtiön
ja sijoitusrahaston tilintarkastuskertomuksista
sekä rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston hoitoa
koskevista asiakirjoista;
3) yhtiön yhtiökokousten ja rahasto-osuudenomistajien kokousten pöytäkirjoista; sekä
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4) edellä 38 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
tarkastuskertomuksesta.
7 luku

Sijoitusrahaston säännöt, niiden
muuttaminen ja vahvistaminen
41 §
Sijoitusrahaston säännöissä on mainittava
ainakin:
1) sijoitusrahaston nimi sekä rahastoyhtiön
ja säilytysyhteisön toiminimi;
2) sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tarkoitus sekä sijoitusrahaston varojen sijoittaminen;
3) rahasto-osuuksien luonne;
4) perusteet korvauksesta, jonka rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö saavat toiminnastaan;
5 ) selvitys muista sijoitusrahastolle säännöllisesti aiheutuvista kuluista;
6) tarkemmat perusteet rahasto-osuuden
arvon sekä merkintä- ja lunastushinnan laskemiseksi;
7) missä ja miten rahasto-osuudet merkitään ja lunastetaan;
8) missä, milloin ja miten rahasto-osuuden
arvo julkistetaan sekä tiedot rahasto-osuuksien merkintä- ja lunastushinnoista ovat yleisön saatavissa;
9) rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tilikausi·
'10) tuotonjaon perusteet sekä miten ja
missä tuotonjako tapahtuu;
11) milloin ja missä sijoitusrahaston rahastoesite, puolivuotiskatsaus, 95 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa neljännesvuosikatsaus ja
93 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa yksinkertaistettu rahastoesite sekä sijoitusrahaston ja
rahastoyhtiön vuosikertomus ovat yleisön
saatavilla;
12) rahasto-osuudenomistajien kokousten
aika sekä kokousten kokoonkutsuja ja kutsumistapa sekä miten muut ilmoitukset saatetaan rahasto-osuudenomistajien tietoon; sekä
13) miten ja millä perusteella rahastoosuudenomistajien valitsemat rahastoyhtiön
hallituksen jäsenet valitaan.
Sijoitusrahaston säännöissä on lisäksi mainittava, jos sijoitusrahaston toiminnassa on
tarkoitus soveltaa lain sallimaa mahdollisuutta:
1) rahastoyhtiön mahdollisuudesta sijoittaa
sijoitusrahaston varoja sellaisen sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin,
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jota hallinnoi sama rahastoyhtiö tai sellainen
toinen rahastoyhtiö, jonka kanssa kysymyksessä olevan rahaston tai yhteissijoitusyrityksen varoja hallinnoivalla rahastoyhtiöllä on
yhteinen liikkeenjohto tai joissa molemmissa
sama taho käyttää määräysvaltaa taikka joita
yhdistää merkittävä suora tai välillinen omistussuhde. Samassa yhteydessä on mainittava
tarkemmin siitä, että sijoitusrahasto on erikoistunut maantieteellisesti tai tietylle alalle;
2) sijoitusrahaston purkuperusteesta;
3) siitä, että rahasto-osuudet liitetään arvoosuusjärjestelmään;
4) siitä, että rahasto-osuudet voidaan jakaa
murto-osiin sekä murto-osaosuuksien jakajasta;
5) rahastoyhtiön tarkoituksesta käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluja sekä tällaisten palvelujen käyttölaadusta ja -laajuudesta;
6) niistä tilanteista, joissa rahastoyhtiö voi
keskeyttää tai on velvollinen keskeyttämään
rahasto-osuuksien lunastamisen;
7) ne 76 §:n 2 momentissa tarkoitetut
valtiot, paikalliset julkisyhteisöt tai luonteeltaan julkisoikeudelliset kansainväliset yhteisöt, joiden liikkeeseen laskemiin tai takaamiin arvopapereihin rahastoyhtiö aikoo sijoittaa yli 35 prosenttia sijoitusrahaston varoista; sekä
8) edustajiston tehtävistä, valintatavasta ja
vaalikaudesta.
Erikoissijoitusrahaston säännöistä on lisäksi selkeästi käytävä ilmi ne seikat, joiden
vuoksi sijoitusrahastoa pidetään erikoissijoitusrahastona.
42 §
Sijoitusrahaston nimessä on oltava sana
sijoitusrahasto. Ainoastaan tämän lain mukaisesta sijoitusrahastosta saadaan käyttää
nimitystä sijoitusrahasto.
Sijoitusrahaston on nimeltään selvästi erottava ennen sitä sääntönsä vahvistuttaneista
sijoitusrahastoista.
Erikoissijoitusrahaston nimestä on selkeästi
käytävä ilmi sen erityisluonne. Nimi ei saa
olla omiaan johtamaan sijoittajia harhaan.
43 §
Rahoitustarkastus vahvistaa rahastoyhtiön
hakemuksesta
sijoitusrahastodirektiivissä
tarkoitetun sijoitusrahaston säännöt ja niiden
muutokset. Sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetun sijoitusrahaston säännöt ja niiden
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mukaiset ja selkeät.
Valtioneuvosto vahvistaa rahastoyhtiön hakemuksesta erikoissijoitusrahaston säännöt ja
niiden muutokset. Erikoissijoitusrahaston
säännöt ja niiden muutokset on vahvistettava, jollei saadun selvityksen perusteella voida pitää todennäköisenä, että rahoitusmarkkinoiden vakaus tai toimivuus vaarantuisi.
Ennen erikoissijoitusrahaston sääntöjen ja
muutosten vahvistamista valtioneuvoston on
pyydettävä hakemuksesta rahoitustarkastuksen lausunto. V ahvistaessaan erikoissijoitusrahaston säännöt ja niiden muutokset valtioneuvostolla on hakijaa kuultuaan oikeus
asettaa rahastoyhtiön ja erikoissijoitusrahaston toimintaa koskevia rajoituksia ja ehtoja.
Sijoitusrahaston sääntöjen muutos tulee
voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun rahoitustarkastus tai valtioneuvosto on vahvistanut muutoksen ja muutos on saatettu rahasto-osuudenomistajien tietoon sijoitusrahaston säännöissä määrätyllä tavalla, jollei
rahoitustarkastus tai valtioneuvosto toisin
määrää.
44 §
Sellaista sijoitusrahastoa, jonka säännöt
täyttävät sijoitusrahastodirektiivin vaatimukset, ei voida muuttaa erikoissijoitusrahastoksi.
8 luku

Rahasto-osuus sekä sen arvonmääritys,
liikkeeseenlasku ja lunastaminen
45 §
Rahastoyhtiön on vaadittaessa laskettava
liikkeeseen hallinnoimansa sijoitusrahaston
rahasto-osuuksia.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa myöntää rahastoyhtiölle luvan keskeyttää
väliaikaisesti hallinnoimansa sijoitusrahaston
rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskun.
46 §
Sijoitusrahastoon varoja sijoittaneella on
oikeus rahasto-osuuteen.
Rahasto-osuudet voidaan, mikäli rahaston
säännöissä on niin määrätty, jakaa murtoosiin. Rahaston säännöissä on mainittava
siitä, kuinka moneen yhtäsuureen osaan kukin rahasto-osuus jaetaan.
290031
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47 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuudet ovat tuotto- tai kasvuosuuksia. Sijoitusrahaston säännöissä voidaan määrätä, että rahastolla on
sekä tuotto- että kasvuosuuksia.
Sijoitusrahaston säännöissä on määrättävä
rahaston varoista tuotto-osuudelle maksettavan ja kasvuosuudelle pääomitettavan vuotuisen tuoton määräytymisperusteista.
Samanlajisten rahasto-osuuksien on oltava
samassa sijoitusrahastossa keskenään yhtäsuuret ja niid~n on tuotettava yhtäläiset
oikeudet sijoitusrahaston varoihin.
48 §
Rahastoyhtiön on kunakin sellaisena päivänä, jolloin talletuspankit ovat yleisesti auki,
laskettava rahasto-osuuden arvo.
Rahasto-osuuden arvo on sijoitusrahaston
arvo jaettuna liikkeessä olevien rahastoosuuksien lukumäärällä. Sijoitusrahaston
arvo lasketaan siten, että rahaston varoista
vähennetään rahastoa koskevat velat.
Sijoitusrahaston varoille määrätään arvo
niiden markkina-arvojen mukaan. Jollei
markkina-arvoa ole tai sitä ei voida olosuhteista johtuen saada, sijoituskohteen arvo
määrätään sijoitusrahaston säännöissä määritettyjen perusteiden mukaisesti. Saataviin on
lisättävä niille laskentakuukautta edeltävän
kuukauden loppuun asti kertynyt korko. Sijoitusrahaston säännöissä määrätään myös
muutoin tarkemmin rahasto-osuuden arvon
laskemisesta.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä rahasto-osuuden arvon laskemisesta.
49 §
Rahastoyhtiön on rahasto-osuudenomistajan vaatimuksesta sijoitusrahaston säännöissä
tarkemmin määrätyllä tavalla lunastettava
hallinnoimansa sijoitusrahaston rahastoosuus. 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 rahastoosuudesta on annettu osuustodistus.
Mikäli varat lunastukseen on hankittava
myymällä arvopapereita, arvopaperit on
myytävä ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä. Rahasto-
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osuus on lunastettava heti, kun varat arvopapereiden myymisestä on saatu. Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä myöntää luvan
ylittää arvopapereiden myymiselle asetetun
määräajan.
50§
Rahastoyhtiö voi keskeyttää väliaikaisesti
hallinnoiroansa sijoitusrahaston osuuksien
lunastamisen tilanteissa, jotka on mainittu
sijoitusrahaston säännöissä. Rahasto-osuuksien lunastaminen voidaan keskeyttää ainoastaan, kun rahasto-osuudenomistajien etu sitä
erityisesti vaatii.
Rahastoyhtiön on keskeytettävä rahastoosuuksien lunastaminen sijoitusrahaston varallisuuden arvon tai rahasto-osuudenomistajien määrän laskettua alle laissa säädetyn tai
rahaston säännöissä määrätyn vähimmäismäärän, mikäli tilannetta ei ole korjattu 30
vuorokauden kuluessa sen havaitsemisesta.
Lunastuskieltoa ei kuitenkaan sovelleta ennen 27 §:ssä tarkoitetun määräajan päättymistä. Kaikessa sijoitusrahaston markkinointiaineistossa on keskeytyksen ajan mainittava
sijoitusrahaston poikkeuksellisesta tilasta.
51 §
Rahoitustarkastus voi määrätä rahastoosuuksien lunastukset keskeytettäväksi arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen varmistamiseksi, rahasto-osuudenomistajien edun sitä vaatiessa tai muusta
erityisen painavasta syystä.
52§
Mikäli rahastoyhtiö on keskeyttänyt
50 §:ssä tarkoitetulla tavalla rahasto-osuuksien lunastamisen, sen on ilmoitettava päätöksestään viipymättä rahoitustarkastukselle.
Rahastoyhtiön on 50 §:ssä tarkoitetussa
tapauksessa ja rahoitustarkastuksen on
51 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa ilmoitettava päätöksestään viipymättä kaikkien niiden
Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa
kysymyksessä olevan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia on markkinoitu.
9luku
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kittävä ainakin
1) rahasto-osuudenomistajan nimi ja postiosoite;
2) omistettujen rahasto-osuuksien määrä;
3) erilajisten rahasto-osuuksien erittely;
4) rahasto-osuuden rekisteröintipäivämäärä; sekä
5) osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero.
Rahasto-osuusrekisteriin voidaan tehdä
merkintä vasta, kun rahasto-osuuden merkintähinta on kokonaisuudessaan rahassa maksettu.
Rahasto-osuudenomistajan rahastoyhtiölle
ilmoittama saanto, josta on esitetty luotettava selvitys, sekä muu 1 momentissa mainittuun rekisteriin merkittyä seikkaa koskeva
rahastoyhtiölle ilmoitettu muutos on viivytyksettä merkittävä rahasto-osuusrekisteriin.
Rahastoyhtiöllä on velvollisuus antaa
1 momentissa tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja
esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on
lain nojalla oikeus saada sellaisia tietoja.
Rahasto-osuusrekisteri on pidettävä rahastoosuudenomistajien kokouksen nähtävänä.
54§
Rahastoyhtiön on rahasto-osuudenomistajan pyynnöstä annettava rahasto-osuudesta
osuustodistus.
Osuustodistus voi koskea useita rahastoosuuksia tai niiden murto-osia ja se voidaan
asettaa vain nimetylle rahasto-osuusrekisteriin merkitylle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle.
55 §
Osuustodistuksessa on mainittava:
1) rahasto-osuudenomistajan ja sijoitusrahaston nimi sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön toiminimi;
2) osuustodistuksen järjestysnumero;
3) osuustodistukseen liittyvien rahastoosuuksien laatu ja lukumäärä; sekä
4) miten rahasto-osuus lunastetaan.
Osuustodistus on päivättävä ja rahastoyhtiön hallituksen tai sen vaituottaman henkilön
on se allekirjoitettava. Allekirjoitus saadaan
suorittaa painamalla tai muulla siihen verrattavalla tavalla.

Rahasto-osuusrekisteri ja osuustodistus

53 §
Rahastoyhtiön on pidettävä rahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä, johon on mer-

56§
Rahasto-osuudensaajana ei ole oikeutta
käyttää rahasto-osuudenomistajalle tässä laissa säädettyjä oikeuksia ennen kuin rahasto-
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saanto on ilmoitettu ja sitä koskeva selvitys
on esitetty rahastoyhtiölle. Tämä ei kuitenkaan koske sellaista oikeutta, jota käytetään
esittämällä tai luovuttamalla osuustodistus
tai siihen kuuluva osinkolippu.
57§
Milloin osuustodistus luovutetaan tai pantataan, on vastaavasti sovellettava, mitä velkakirjalain (622/1947) 13, 14 ja 22 §:ssä on
säädetty juoksevista velkakirjoista. Mainittuja säännöksiä sovellettaessa on se, jolla on
osuustodistus hallussaan ja joka rahastoyhtiön osuustodistukseen tekemän merkinnän
mukaan on rahasto-osuudenomistajana merkitty rahasto-osuusrekisteriin rinnastettava
siihen, jolla velkakirjalain 13 §:n 2 momentin mukaan edellytetään olevan velkakirjan
osoittama oikeus.
Osuustodistukseen liitetystä osinkolipusta
säädetään velkakirjalain 24 ja 25 §:ssä.
Jollei osuustodistuksiin liity osinkolippuja
tai osuustodistusta ei ole luovutettu, voidaan
sijoitusrahaston sääntöihin ottaa määräys,
että se, joka on rahasto-osuusrekisteriin merkitty rahasto-osuudenomistajaksi, on oikeutettu nostamaan rahasto-osuudelle tulevan
tuoton. Tuoton maksua on rahasto-osuusrekisteriin merkitylle henkilölle, yhteisölle tai
säätiölle pidettävä pätevänä, vaikkei tällä
olisikaan ollut siihen oikeutta, jollei rahastoyhtiö tiennyt taikka sen olisi pitänyt tietää
asiasta.
10 luku
Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvat
rahasto-osuudet
58 §
Sen estämättä, mitä 49 §:n 1 momentissa
ja 9 luvussa säädetään, sijoitusrahaston sääntöihin voidaan ottaa määräys siitä, että rahasto-osuudet liitetään arvo-osuusjärjestelmään. Rahastoyhtiön päätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa rahasto-osuuksien
liittäminen tapahtuu. Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvasta rahasto-osuudesta ei anneta
osuustodistusta. Oikeudesta tällaiseen rahasto-osuuteen sekä rahasto-osuuteen perustuvan suoritusvelvollisuuden täyttämisestä on
päätetty arvo-osuustileistä annetussa laissa
(827/1991).
Osuustodistus on toimitettava viimeistään
rahastoyhtiön päätöksessä määrättynä ilmoit-
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tautumispäivänä johonkin arvo-osuusrekisteriin omistusoikeuden kirjaamista varten. Arvo-osuusrekisterinpitäjän on selvitettävä
omistajan saanto. Rahasto-osuudenomistajan
on omistusoikeutensa kirjaamisen yhteydessä
luovutettava osuustodistus rekisterinpitäjälle,
jonka on varustettava se merkinnällä rahasto-osuuden liittämisestä arvo-osuusjärjestelmään.
Pantinhaltijan ja muun oikeudenhaltijan on
viimeistään ilmoittautumispäivänä ilmoitettava oikeutensa kirjattavaksi rahasto-osuudenomistajan arvo-osuustilille. Jos rahasto-osuudenomistajana ei ole arvo-osuustiliä ja hakija esittää tarpeellisen selvityksen oikeudestaan ja luovuttaa osuustodistuksen arvoosuusrekisterin pitäjälle, arvo-osuusrekisterin
pitäjän on avattava rahasto-osuudenomistajan
nimiin arvo-osuustili, jolle rahasto-osuus ja
haltijan oikeus kirjataan. Panttaus voidaan
tässä tapauksessa kirjata ilman tilinhaltijan
kirjallista suostumusta.
Rahastoyhtiön on viimeistään ilmoittautumispäivänä ilmoitettava arvo-osuusrekisterin
pitäjälle ne rahasto-osuudet, joista ei 54 §:n
1 momentin mukaan ole luovutettu osuustodistusta tai joista osuustodistus on säilytettävänä rahastoyhtiössä rahasto-osuudenomistajan lukuun, kirjattavaksi rahasto-osuudenomistajan arvo-osuustilille. Jos rahasto-osuudenomistajana ei ole arvo-osuustiliä, arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisterissä on
avattava rahasto-osuudenomistajan nimiin
arvo-osuustili, jolle kirjataan rahastoyhtiön
ilmoittamat 53 §:ssä tarkoitetut rahastoosuusrekisteriin merkityt ilmoitushetken tiedot.
59§
Rahasto-osuudenomistajille, jotka eivät ole
toimittaneet osuustodistustaan omistusoikeuden kirjaamista varten arvo-osuusrekisteriin,
on ilmoittautumispäivänä avattava arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisterissä yhteinen
arvo-osuustili, jonka tilinhaltijaksi merkitään
rahastoyhtiö ilmoittautumatta jääneiden rahasto-osuudenomistajien lukuun.
Arvopaperikeskuksessa on laadittava erillinen luettelo, johon merkitään ne rahastoosuusrekisterin mukaiset rahasto-osuudenomistajat, joiden osuustodistuksia ei ilmoittautumispäivään mennessä ollut 58 §:ssä
tarkoitetulla tavalla toimitettu kirjattaviksi.
Luetteloa ei kuitenkaan tarvitse laatia, jos
rahasto-osuuksien liittäminen arvo-osuusjärjestelmään tapahtuu sellaisella rahasto-osuu-
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denomistajan oikeudet turvaavalla ja arvopaperikeskuksen hyväksymällä tavalla, jossa
osuustodistukset varustetaan merkinnällä,
jonka perusteella niiden yhteys rahasto-osuudenomistajan arvo-osuustilille tehtyyn merkintään voidaan selvittää. Tilille kirjattuja
rahasto-osuuksia koskevista merkinnöistä on
voitava selvittää osuustodistuksen järjestysnumero.
Sillä, joka esittää selvityksen oikeudestaan
1 momentissa mainitulle tilille kirjattuihin
rahasto-osuuksiin sekä asianomaiset osuustodistukset, on oikeus vaatia oikeutensa kirjaamista siten kuin 58 §:ssä säädetään.
60 §
Rahastoyhtiön on viimeistään neljä kuukautta ennen ilmoittautumispäivää ilmoitettava niille rahasto-osuudenomistajille, joiden
osoite on yhtiön tiedossa, 58 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä sekä siitä, miten rahastoosuudenomistajan tai sen, jonka hallussa
osuustodistus on, on meneteltävä saadakseen
oikeus rahasto-osuuteen kirjatuksi arvoosuustilille. Vastaavat ohjeet on annettava
myös siitä, miten rahasto-osuuteen kohdistuvat muut oikeudet voidaan kirjata.
Rahastoyhtiön 58 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä on lisäksi tiedotettava siten kuin
kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen
on sijoitusrahaston sääntöjen mukaan toimitettava. Siitä on myös julkaistava tieto Virallisessa lehdessä ja vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Ohjeet ja tiedotteet on edelleen lähetettävä arvo-osuusrekisterin pitäjille.
Arvopaperikeskuksen säännöissä voidaan
tarvittaessa määrätä tarkemmin 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta menettelystä.
61 §
Rahastoyhtiö voi viiden vuoden kuluttua
ilmoittautumispäivästä päättää lunastaa
59 §:n 1 momentissa tarkoitetulla yhteisellä
arvo-osuustilillä olevat rahasto-osuudet niiden omistajien lukuun. Rahastoyhtiön päätös
on annettava tiedoksi päätöksessä tarkoitetuille rahasto-osuudenomistajille ja 58 §:n
3 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja kehotettava näitä merkitsemään rahasto-osuutensa arvo-osuusjärjestelmään uhalla, että
rahasto-osuus muutoin lunastetaan. Kehotus
on lähetettävä rahasto-osuudenomistajille ja
58 §:n 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle,
jos näiden nimi ja osoite on rahastoyhtiön
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tiedossa, sekä julkaistava Virallisessa lehdessä. Kehotuksesta on lisäksi ilmoitettava
siten kuin kutsu rahasto-osuudenomistajien
kokoukseen on sijoitusrahaston sääntöjen
mukaan toimitettava.
Jollei yhteisellä arvo-osuustilillä olevan
rahasto-osuudenomistaja tai 58 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilö ole vuoden kuluessa päätöksen nojalla 1 momentissa tarkoitetulla tavalla annetusta kehotuksesta vaatinut oikeutensa kirjaamista siten kuin siitä
58 §:ssä säädetään, hän on menettänyt oikeutensa rahasto-osuuteen. Rahastoyhtiön on
viipymättä tämän jälkeen lunastettava rahasto-osuus sijoitusrahaston varoista.
Rahastoyhtiön on rahan, arvo-osuuksien,
arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta
velan maksuna tai vapautumiseksi muusta
suoritusvelvollisuudesta
annetun
lain
(28111931) mukaisesti viipymättä talletettava
varat, joista on vähennetty ilmoittamisesta ja
lunastamisesta aiheutuneet kulut, rahastoyhtiön kotipaikan lääninhallituksen huostaan
pidättämättä itselleen oikeutta saada talletettua takaisin. Rahasto-osuudenomistaja tai
58 §:n 3 momentissa tarkoitettu henkilö voi
osuustodistusta vastaan nostaa rahasto-osuutta vastaavan osuuden varoista.
62 §
Edellä 59 §:ssä tarkoitetuille rahastoosuuksille tulevaa tuotonjakoa tai niille tulevia maksuja, joista on päätetty ilmoittautumispäivän jälkeen, ei voida nostaa, ennen
kuin rahasto-osuus on toimitettu arvo-osuusrekisteriin omistusoikeuden kirjaamista varten.
Rahasto-osuudenomistaja, joka on ennen
ilmoittautumispäivää merkitty rahasto-osuusrekisteriin tai joka on rahastoyhtiölle ilmoittanut ja selvittänyt saantonsa, voi käyttää
sijoitusrahastossa muita kuin 1 momentissa
lueteltuja oikeuksiaan, vaikkei hän olisikaan
toimittanut osuustodistustaan omistusoikeuden kirjaamista varten arvo-osuusrekisteriin.
Rahastoyhtiön vaatimuksesta rahasto-osuudenomistajan on tällöin esitettävä osuustodistuksensa tai selvitys siitä, missä ne ovat,
taikka muu selvitys siitä, ettei omistusoikeutta rahasto-osuuteen vielä ole kirjattu
arvo-osuustilille.
Ilmoittautumispäivän jälkeen ei rahastoosuus tuota sijoitusrahastossa kuin 59 §:n
3 momentissa säädetyn oikeuden. Osuustodistuksen luovutuksen vaikutukseen on ilmoittautumispäivän jälkeen vastaavasti so-
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29-31 §:ssä on säädetty. Osuustodistus voidaan ilmoittautumispäivän jälkeenkin kuolettaa, niin kuin siitä on erikseen säädetty.

63 §
Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista rahasto-osuuksista ja niiden omistajista pidetään
automaattisen tietojenkäsittelyn avulla rahasto-osuudenomistajaluetteloa siten kuin siitä
säädetään arvo-osuusjärjestelmästä annetun
lain (826/1991) 4 §:ssä. Rahasto-osuuden
kirjaamiseen arvo-osuustilille ja rahastoosuudenomistajaluetteloon sovelletaan, mitä
53 §:n 2 momentissa säädetään.
Rahasto-osuudenomistajaluetteloon
on
merkittävä se arvo-osuusrekisteri, jossa pidettävälle arvo-osuustilille rahasto-osuudet
on kirjattu sekä ne tiedot, jotka 53 §:n
1 momentin 1-4 kohdan mukaan on merkittävä rahasto-osuusrekisteriin.
Hallintarekisteröidyt rahasto-osuudet on
erikseen merkittävä rahasto-osuudenomistajaluetteloon siten, että siihen merkitään rahasto-osuuden haitajasta ne tiedot, jotka
edellä on säädetty merkittäviksi rahastoosuudenomistajasta, sekä maininta hallintarekisteröinnistä.
Hallintarekisteröityjen rahasto-osuuksien
osalta samoin kuin sellaisten rahasto-osuuksien, joiden osalta muu kuin rahasto-osuudenomistaja on arvo-osuustilin merkintöjen
mukaan oikeutettu ottamaan vastaan rahastoosuuteen perustuvat suoritukset, on mak:suosoitteeksi merkittävä rahasto-osuudenomistajaluetteloon asianomainen arvo-osuusrekisteri.
Rahasto-osuudenomistajaluettelon ja odotusluettelon julkisuuteen sovelletaan, mitä
53 §:n 4 momentissa säädetään. Rahastoosuudenomistajaluettelon pitäjällä on kuitenkin velvollisuus luovuttaa rahasto-osuudenomistajaluetteloon merkittyjä tietoja rahastoyhtiölle.
64 §
Jos luovutuksensaajan saannosta on tehty
arvo-osuustileistä annetun lain 18 §:ssä tarkoitettu väliaikainen kirjaus, ei luovutuksensaajaa ole merkittävä rahasto-osuudenomistajaluetteloon, vaan arvopaperikeskuksessa on
pidettävä erillistä luetteloa (odotusluettelo),
johon saanto merkitään, kunnes lopullinen
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kirjaus on tapahtunut. Väliaikaisen kirjauksen tapauksessa on luovutuksensaajan saantomies samaten poistettava rahasto-osuudenomistajaluettelosta ja merkittävä odotusluetteloon.
Arvo-osuusjärjestelmään kuuluvan rahastoosuudensaajana ei ole oikeutta käyttää rahasto-osuudenomistajalle sijoitusrahastossa kuuluvia oikeuksia ennen kuin hänet on merkitty rahasto-osuudenomistajaluetteloon, ellei
62 §:n 2 momentista tai arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n 2 momentista
muuta johdu.
65 §
Sijoitusrahaston sääntöihin on otettava
määräys, jonka mukaan ilmoittautumispäivän
jälkeen oikeus saada sijoitusrahastosta jaettavia tuottoja on vain sillä:
1) joka on määrättynä täsmäytyspäivänä
merkitty rahasto-osuudenomistajak:si rahastoosuudenomistajaluetteloon;
2) jonka oikeus suorituksen saamiseen on
täsmäytyspäivänä kirjattu rahasto-osuudenomistajaluetteloon merkityn rahasto-osuudenomistajan arvo-osuustilille; tai
3) jos rahasto-osuus on hallintarekisteröity,
jonka arvo-osuustilille rahasto-osuus on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka rahastoosuuden hoitaja on täsmäytyspäivänä arvoosuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n nojalla merkitty rahasto-osuudenomistajaluetteloon rahasto-osuuden hoitajak:si.
Jos rahasto-osuuden omistus on täsmäytyspäivänä merkitty odotusluetteloon, kuuluu
1 momentissa mainittu oikeus sille, joka
osoittaa, että rahasto-osuus on täsmäytymispäivänä kuulunut hänelle.
66 §
Oikeus osallistua rahasto-osuudenomistajienkokoukseen sijoitusrahastossa, jonka rahasto-osuudet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, on vain rahasto-osuudenomistajalla,
joka on viimeistään viisi päivää ennen rahasto-osuudenomistajien kokousta merkitty
rahasto-osuudenomistajak:si rahasto-osuudenomistajaluetteloon, jollei 62 §:n 2 momentista muuta johdu. Rahasto-osuudenomistajan
äänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon
hänelle edellä mainitun päivän jälkeen rahasto-osuudenomistajaluetteloon merkittyjä rahasto-osuuksia.
Kutsu rahasto-osuudenomistajien kokoukseen on toimitettava viimeistään viikkoa ennen 1 momentissa tarkoitettua määräpäivää.
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67 §
Rahastoyhtiö voi päättää, että sen hallinnoiman sijoitusrahaston rahasto-osuudet
poistetaan arvo-osuusjärjestelmästä. Tällöin
on soveltuvin osin noudatettava, mitä 58 ja
60 §:ssä on säädetty.
Asianomaisen arvo-osuusrekisterin pitäjän
on annettava osuustodistus sille, joka oli
rahasto-yhtiön päätöksessä mainittuna ilmoittautumispäivänä kirjattu arvo-osuustilille
rahasto-osuudenomistajaksi, jollei omistajan
arvo-osuustilille kirjatoista merkinnöistä
muuta johdu.
Rahasto-osuudet, joista ei ole viimeistään
ilmoittautumispäivänä annettu osuustodistusta, kirjataan rahasto-osuusrekisteriin rahastoosuudenomistajaluettelon mukaisilla tiedoilla.
Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty, ei
sovelleta, jos rahasto-osuuksien poistaminen
arvo-osuusjärjestelmästä johtuu sijoitusrahaston lakkauttamisesta tai sulautumisesta.
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jestelmistä, joita ainakin on pidettävä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuina säänneltyinä, säännöllisesti toimivina, tunnustettuina ja
yleisölle avoimina markkinapaikkoina.
70 §
Sijoitusrahastolla on oltava toiminnan
edellyttämät käteisvarat.

71 §
Sijoitusrahaston varoista voidaan sijoittaa
enintään yksi kymmenesosa
1) muihin kuin 69 §:ssä tarkoitettuihin
arvopapereihin; tai
2) velkasitoumuksiin, joita on ominaisuuksiltaan pidettävä arvopapereita vastaavina,
jotka ovat vaivatta rahaksi muutettavia ja
joiden arvo voidaan jatkuvasti tai ainakin
kaksi kertaa kuukaudessa täsmällisesti todeta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut sijoitukset
eivät saa yhteensä ylittää yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston varoista.

11 luku
Sijoitusrahastodirektiivissä tarkoitetun
sijoitusrahaston varojen sijoittaminen
68 §
Rahastoyhtiön on hajaotettava sijoitustoiminnasta aiheutuvat riskit sijoittaessaan sijoitusrahaston varoja.
69 §
Sijoitusrahaston varat voidaan sijoittaa:
1) arvopapereihin, joilla käydään julkisesti
kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla tai
joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä,
säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja
yleisölle avoimella markkinapaikalla; ja
2) arvopapereihin, joiden liikkeeseenlaskuehdoissa on sitouduttu saattamaan arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi yhden vuoden kuluessa niiden liikkeeseenlaskusta
1 kohdassa tarkoitetussa vaihdaotajärjestelmässä edellyttäen, että kaupankäynti voi kaikella todennäköisyydellä alkaa viimeistään
sanotun ajan kuluttua umpeen.
Sijoitusrahaston säännöissä on mainittava
ne 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut vaihdantajärjestelmät, joilla kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin sijoitusrahaston
varoja aiotaan sijoittaa.
Asianomainen ministeriö voi pyydettyään
rahoitustarkastuksen lausunnon antaa määräyksen niistä arvopapereiden vaihdantajär-

72§
Rahastoyhtiö voi sijoittaa enintään yhden
kahdeskymmenesosan hallinnoiroansa sijoitusrahaston varoista toisten sijoitusrahastojen
rahasto-osuuksiin tai yhteissijoitusyritysten
osuuksiin, jos niiden tarkoituksena on yleisöltä hankittujen varojen yhteinen sijoittaminen, jos ne toimivat riskin hajauttamisen
periaatteella ja jos niiden rahasto-osuudet tai
osuudet lunastetaan haltijan vaatimuksesta
takaisin suoraan tai välillisesti näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten
varoilla.
Sijoitusrahastolle voidaan kuitenkin hankkia enintään yksi kymmenesosa saman sijoitusrahaston rahasto-osuuksista tai yhteissijoitusyrityksen osuuksista.
Sijoitusrahaston varoja ei saa sijoittaa sellaisen sijoitusrahaston rahasto-osuuksiin tai
yhteissijoitusyrityksen osuuksiin, jota hallinnoi sama rahastoyhtiö tai sellainen toinen
rahastoyhtiö, jonka kanssa kysymyksessä
olevan sijoitusrahaston varoja hallinnoivalla
rahastoyhtiöllä on yhteinen liikkeenjohto tai
joissa molemmissa sama taho käyttää määräysvaltaa taikka joita yhdistää merkittävä
suora tai välillinen omistussuhde, ellei viimeksi mainittu sijoitusrahasto tai yhteissijoitusyritys ole erikoistunut tietylle maantieteelliselle alueelle tai tietylle toimialalle tehtäviin sijoituksiin ja ellei mahdollisuudesta
tällaisiin sijoituksiin ole mainittu sijoitusra-
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73 §
Rahastoyhtiö saa sijoittaa saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin sijoitusrahaston
varoja yhteensä enintään määrän, joka vastaa
yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston varoista. Sellaisia sijoituksia saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin, jotka ylittävät yhden
kahdeskymmenesosan sijoitusrahaston varoista, saa yhteensä olla enintään kaksi viidesosaa.
Määritettäessä edellä 1 momentissa tarkoitettua liikkeeseenlaskijaa, jonka arvopapereihin sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa
enintään määrä, joka vastaa yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston varoista, yhtenä
kokonaisuutena on pidettävä kirjanpitovelvollisia, jotka ovat kirjanpitolain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitetulla tavalla kirjanpitovelvollisen tai siihen verrattavan ulkomaisen elinkeinonharjoittajan, yhteisön taikka säätiön
määräysvallassa.
Rahastoyhtiö saa sijoittaa hallinnoimiensa
sijoitusrahastojen varoja saman osakeyhtiön
osakkeisiin enintään määrän, joka vastaa
yhtä kymmenesosaa yhtiön osakepääomasta
ja yhtä kahdeskymmenesosaa kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Edellä mainittuja rajoituksia on sovellettava myös sijoitettaessa sijoitusrahaston varoja sellaisten
sijoitusrahastojen rahasto-osuoksiin tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin, joita ei lunasteta vaadittaessa takaisin suoraan tai välillisesti näiden yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten varoilla.
Rahastoyhtiö saa hankkia sijoitusrahaston
omistukseen enintään yhden kymmenesosan
saman liikkeeseenlaskijan
1) äänioikeudettomista osakkeista;
2) joukkovelkakirjoista.

74 §
Edellä 72 §:n 2 momentissa ja 73 §:n
4 momentin 2 kohdassa mainittuja rajoituksia ei tarvitse noudattaa, ellei hankintahetkellä voida laskea joukkovelkakirjojen yhteismäärää tai liikkeeseen laskettujen sijoitusrahaston rahasto-osuuksien tai yhteissijoitusyrityksen osuuksien nettomäärää.
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75 §
Sen estämättä, mitä 73 §:n 1 momentissa
säädetään, rahastoyhtiö saa sijoittaa enintään
yhden neljäsosan sijoitusrahaston varoista
saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jos
1) liikkeeseenlaskija on lain mukaan velkakirjan haltijoiden suojaamiseksi asetetun
julkisen tarkastuksen alainen luottolaitos,
jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa ja
2) niiden liikkeeseenlaskusta saadut varat
on lain mukaan sijoitettava pääoman sekä
korkojen suorittamisen turvaavalla tavalla
edellyttäen, että sanotut varat voidaan etuoikeudella käyttää tähän tarkoitukseen, jos
liikkeeseenlaskija ei kykene suoriutumaan
maksuvelvoitteestaan.
Sellaisia sijoituksia 1 momentissa mainittuihin saman liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjoihin, jotka ylittävät yhden kahdeskymmenesosan sijoitusrahaston varoista, saa
yhteensä olla enintään neljä viidesosaa sijoitusrahaston varoista.
76 §
Sen estämättä, mitä 73 §:n 1 momentissa
ja 4 momentin 2 kohdassa säädetään, rahastoyhtiö saa sijoittaa enintään 35 sadasosaa
sijoitusrahaston varoista saman liikkeeseenlaskijan tai takaajan arvopapereihin, kun
liikkeeseenlaskija tai takaaja on Suomen valtio, suomalainen kunta tai kuntayhtymä tai
Euroopan talousalueeseen kuuluva valtio,
tällaisen valtion osavaltio tai muu paikallinen julkisyhteisö, muu Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n jäsenvaltio taikka kansainvälinen julkisyhteisö,
jossa on jäsenenä vähintään yksi Euroopan
talousalueeseen kuuluva valtio.
Rahastoyhtiö voi valtioneuvoston luvalla ja
riskinhajauttamisen periaatetta soveltaen sijoittaa enemmän kuin 35 sadasosaa sijoitusrahaston varoista edellä 1 momentissa tarkoitettuihin arvopapereihin. Lupa on myönnettävä, mikäli sijoitusrahaston sääntöjen
mukaan arvopaperit ovat peräisin vähintään
kuudesta eri liikkeeseenlaskusta, eikä samaan liikkeeseenlaskuun ole tarkoitus sijoittaa määrää, joka ylittää kolme kymmenesosaa sijoitusrahaston varoista ja mikäli
rahasto-osuudenomistajille voidaan taata vastaava suoja kuin sellaisessa sijoitusrahastossa, joka noudattaa 73 §:n 1 momentissa ja
4 momentin 2 kohdassa mainittuja rajoituksia.

16

EV 219/1998 vp -

77§
Edellä 73 §:n 1 momentissa, 75 §:ssä ja
76 §:n 1 momentissa tarkoitut sijoitukset
saman liikkeeseenlaskijan arvopapereihin eivät saa ylittää määrää, joka vastaa 35 sadasosaa sijoitusrahaston varoista.
Edellä 75 §:ssä ja 76 §:n 1 momentissa
tarkoitettuja arvopapereita ei tarvitse ottaa
huomioon sovellettaessa 73 §:n 1 momentissa säädettyä kahden viidesosan rajoitusta.
Edellä tässä luvussa säädettyjä rajoituksia
ei tarvitse noudattaa käytettäessä sijoitusrahaston varoihin kuuluviin arvopapereihin
liittyviä merkintäoikeuksia. Jos rajoitukset
on ylitetty rahastoyhtiöstä riippumattomista
syistä tai merkintäoikeuksien käyttämisen
takia, rahastoyhtiön on pidettävä sijoitusrahastotoiminnan ensisijaisena tavoitteena tilanteen korjaamista rahasto-osuudenomistajien edun mukaisella tavalla.
78§
Rahastoyhtiö voi sijoittaessaan sijoitusrahaston varoja huolehtien riskin hajauttamisen
periaatteen soveltamisesta poiketa 73 §:n
1 momentissa, 75-76 §:ssä ja 77 §:n 1-2
momentissa säädetyistä rajoituksista enintään
kuuden kuukauden ajan sijoitusrahaston
sääntöjen vahvistamisesta.
79 §
Sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa
sellaisen Euroopan talousalueen ulkopuolella
sijaitsevan yhtiön osakkeisiin tai muihin pääomaosuuksiin, joka sijoittaa varansa pääasiallisesti sellaisiin arvopapereihin, joiden
liikkeeseenlaskijan kotipaikka sijaitsee yhtiön kotivaltiossa, mikäli tämä on kysymyksessä olevan valtion lainsäädännön mukaan
ainoa tapa sijoittaa sanotussa valtiossa liikkeeseenlaskettuihin arvopapereihin.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuja sijoituksia voidaan tehdä ainoastaan, jos yhtiön toiminnassa noudatetaan 72 §:ssä, 73 §:n 1, 3
ja 4 momentissa, 74 §:ssä, 75 §:ssä, 76 §:n
1 momentissa ja 77 §:n 1-2 momentissa
säädettyjä rajoituksia. Milloin 72 §:n 1 ja 3
momentissa, 73 §:n 1 momentissa, 75 §:ssä,
76 §:n 1 momentissa ja 77 §:n 1 momentissa tarkoitetut rajoitukset ylitetään merkintäoikeuksien käyttämisen vuoksi tai rahastoyhtiöstä riippumattomista syistä tai milloin kysymyksessä on rahastoyhtiön hallinnoima
sijoitusrahasto, jonka toiminta on aloitettu
v1imeisen kuuden kuukauden aikana, sovel-
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letaan soveltuvin osin, mitä 77 §:n 3 momentissa ja 78 §:ssä säädetään.
80 §
Sijoitustoimintaan sekä valuuttakurssien
vaihteluihin sisältyvien riskien torjumiseksi
rahastoyhtiö voi sijoittaa sijoitusrahaston
varoja kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla
ja termiineillä annetussa laissa (772/1988)
tarkoitettuihin vakioituihin johdannaissopimuksiin.
Rahoitustarkastuksen sijoitusrahastodirektiivin mukaisesti määräämin ehdoin ja tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi rahastoyhtiö voi sijoittaa sijoitusrahaston varoja 1
momentissa tarkoitettuihin sekä muihin kuin
vakioituihin johdannaissopimuksiin myös
muutoin kuin 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa. Tehokkaan omaisuudenhoidon
edistämisen tarkoituksessa sijoitusrahaston
varoja ei voida sijoittaa valuuttoja koskeviin
johdannaissopimuksiin.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu liiketoimi on katettava rahoitustarkastuksen määrittelemään oletettavaan enimmäisriskiin
saakka. Rahoitustarkastuksen on määritettävä
enimmäisriski siten, että sijoitusrahaston vakaat ja luotettavat toimintaedellytykset eivät
vaarannu.
Jos johdannaissopimuksia käytetään, sijoitusrahaston säännöissä on mainittava:
1) johdannaissopimusten laatu ja käyttölaajuus sekä -tarkoitus;
2) markkinat, joilla johdannaissopimuksilla
on tarkoitus käydä kauppaa;
3) kaur,ankäynnistä vakioiduilla optioilla ja
termiine1llä annetussa laissa tarkoitettu optioyhteisö ja muu ulkomainen optioyhteisö,
jonka palveluksia rahastoyhtiön on tarkoitus
käyttää tai muut vakioimattomien johdannaissopimusten vastapuolet; sekä
4) riskinarvioimismenetelmät, joita rahastoyhtiö aikoo soveltaa.
81 §
Tehokkaan omaisuudenhoidon edistämiseksi rahastoyhtiö voi tehdä sijoitusrahaston
varoihin kuuluvista arvopapereista lainausja takaisinostosopimuksia, jos ne selvitetään
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetussa selvitysyhteisössä tai kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa
tarkoitetussa optioyhteisössä ja jos rahoitustarkastus tai sitä vastaava toisen valtion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt
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niiden ehdot tai optioyhteisö on ne vakioinut.
Sijoitusrahaston varoihin kuuluvia arvopapereita voidaan luovuttaa velaksi ja niitä
koskevia takaisinostosopimuksia voidaan
tehdä ainoastaan riittävää vakuutta vastaan.
Rahastoyhtiön tehtävänä on päivittäin huolehtia siitä, että vakuuden arvo pysyy riittävänä koko lainaus- tai takaisinostosopimuksen voimassaoloajan. Selvitys- tai optioyhteisön taikka muun rahoitustarkastuksen tai
sitä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen
valvonnassa olevan yhteisön on säilytettävä
vakuutta sijoitusrahaston lukuun lainaus- tai
takaisinostosopimuksen päättymiseen saakka.
Sijoitusrahaston tekemien lainaussopimusten yhteismäärä ei saa ylittää yhtä neljäsosaa
sijoitusrahaston arvopaperisijoitusten arvosta.
Rajoitus ei koske lainaussopimuksia, jotka
voidaan irtisanoa ja joiden tarkoittamat arvopaperit voidaan saada välittömästi vaadittaessa takaisin.
Sijoitusrahaston tekemien takaisinostosopimusten ja 83 §:ssä tarkoitettujen luottojen
yhteismäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston varojen arvosta.
Sijoitusrahaston säännöissä on mainittava:
1) rahastoyhtiön aikomuksesta tehdä lainaus- tai takaisinostosopimuksia sijoitusrahaston varoihin kuuluvista arvopapereista;
2) se enimmäisosuus sijoitusrahaston arvopaperisijoitusten tai varallisuuden määrästä,
joka voi samanaikaisesti olla 1 kohdassa
mainittujen sopimusten kohteena; sekä
3) 1 momentissa tarkoitettu yhteisö, jonka
palveluksia rahastoyhtiön on tarkoitus käyttää.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä rahastoyhtiön oikeudesta tehdä
lainaus- tai takaisinostosopimuksia sijoitusrahaston varoihin kuuluvista arvopapereista
muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimivan 1 momentissa
tarkoitettuun yhteisöön rinnastettavan ulkomaisen yhteisön välityksellä.
82 §
Rahastoyhtiö ei saa luovuttaa sellaisia arvopapereita, jotka eivät kuulu sen hallinnoiman sijoitusrahaston varoihin.
83 §
Rahoitustarkastuksen luvalla rahastoyhtiö
saa ottaa sijoitusrahaston lukuun väliaikaiseen tarkoitukseen sijoitusrahastotoimintaa
varten luottoa määrän, joka vastaa enintään
290031
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yhtä kymmenesosaa sijoitusrahaston varoista. Sijoitusrahastoon saadaan hankkia ulkomaista valuuttaa luotonvälityksen avulla.
Rahastoyhtiö saa antaa sijoitusrahaston
varoja vakuudeksi 1 momentissa tarkoitetusta luotosta, johon on rinnastettava 81 §:ssä
tarkoitetut arvopaperien takaisinostosopimukset, sekä vakuudeksi 80 §:ssä tarkoitetusta johdannaissopimuksesta johtovasta vastuusta.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä luotanotosta ja sijoitusrahaston
varojen käyttämisestä luoton vakuutena.
84 §
Rahastoyhtiö ei saa myöntää luottoa sijoitusrahaston varoista eikä antaa takaosta tai
muuta vakuutta kolmannen sitoumuksista.
Sijoitusrahastoon voidaan kuitenkin hankkia
arvopapereita, joita ei ole täysin maksettu.

85 §
Rahastoyhtiö ei saa sijoittaa hallinnoimiensa sijoitusrahastojen varoja toisen rahastoyhtiön osakkeisiin.
86 §
Sijoitusrahaston varoja ei voida sijoittaa
jalometalleihin tai niihin oikeuttaviin todistuksiin.
12 luku

Erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminta
87 §
Rahastoyhtiön on hajaotettava erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnasta aiheutuvat
riskit sijoittaessaan erikoissijoitusrahaston
varoja.
Erikoissijoitusrahaston saannnotssa voidaan poiketa siitä, mitä 11 luvussa säädetään.
88 §
Erikoissijoitusrahaston sijoitustoiminnan
sitä edellyttäessä erikoissijoitusrahaston
säännöissä voidaan poiketa siitä, mitä 45,
48, 49 ja 98 §:ssä säädetään.
Jos erikoissijoitusrahaston säännöissä on
poikkeus tämän lain 49 §:ssä säädetystä rahasto-osuuden lunastusoikeudesta, niissä on
mainittava, millä ehdoin rahasto-osuuden
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omistaja voi vaatia rahasto-osuuden lunastusta, kun on päätetty sääntöjen muuttamisesta tai erikoissijoitusrahaston hallinnon
luovuttamisesta, sen sulautumisesta tai jakautumisesta.
13 luku

Rahasto-osuuksien markkinoiminen ja
rahastoyhtiön tiedonantovelvollisuus
89 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia markkinoitaessa on rahoitustarkastuksen sitä vaatiessa käytettävä suomen tai ruotsin kieltä.
90 §
Erikoissijoitusrahaston markkinointiaineistosta on käytävä selkeästi ilmi ne seikat,
joiden vuoksi sijoitusrahastoa pidetään erikoissijoitusrahastona.
91 §
Edellä 76 §:n 2 momentissa tarkoitetun
sijoitusrahaston kaikessa markkinointiaineistossa on selkeästi ilmoitettava siitä, että sijoitusrahaston varat voidaan sijoittaa yhden
yksittäisen lainkohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan arvopapereihin. Markkinointiaineistossa on lisäksi ilmoitettava ne valtiot,
paikalliset julkisyhteisöt tai luonteeltaan kansainväliset julkisyhteisöt, joiden liikkeeseenlaskemiin tai takaamiin arvopapereihin rahastoyhtiön tarkoituksena on sijoittaa tai se
on sijoittanut enemmän kuin 35 sadasosaa
sijoitusrahaston varoista ja mitä tarkoitusta
varten se on saanut valtioneuvoston luvan.

92 §
Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta
hallinnoimastaan sijoitusrahastosta esite (rahastoesite). Rahastoesite on pidettävä ajan
tasalla ja siihen on liitettävä sijoitusrahaston
säännöt.
Rahastoesitteessä on oltava olennaiset ja
riittävät tiedot, jotta sijoittajat voivat luotettavasti arvioida sijoitusrahaston rahastoosuuksia ja niiden arvoa.
Rahastoesitteen sisällöstä määrätään tarkemmin asianomaisen ministeriön päätöksellä.
Kaikessa sijoitusrahaston markkinoinnissa
on mainittava ne paikat, joissa rahastoesitettä pidetään saatavilla.
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Rahastoyhtiön on toimitettava hallinnpimansa sijoitusrahaston rahastoesite ja siihen
tehdyt muutokset välittömästi rahoitustarkastukselle tiedoksi.
93 §
Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta
hallinnoimastaan
erikoissijoitusrahastosta
yksinkertaistettu rahastoesite, joka on pidettävä ajan tasalla.
Yksinkertaistetussa rahastoesitteessä on
lyhyesti ja selkeästi esitettävä ainakin erikoissijoitusrahaston
1) yleiskuvaus;
2) sijoitustoiminta, sen tavoitteet ja siihen
erityisesti liittyvät riskit;
3) toiminnasta sijoitusrahastolle säännöllisesti aiheutuvat kulut ja niiden määräytymisperuste;
4) rahasto-osuuden merkinnästä ja sen lunastamisesta rahasto-osuudenomistajalle aiheutuvat kulut ja niiden määräytymisperuste;
5) rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku- ja
lunastus- sekä tuotonmaksupaikka ja -tapa;
6) rahasto-osuudenarvon julkistamisajankohta ja -paikka; sekä
7) ilmoitus siitä, että sijoittajalla on ennen
rahasto-osuuden
merkintätoimenpidettä
pyynnöstä oikeus saada maksutta varsinainen
rahastoesite, vuosikertomus ja sen jälkeen
ilmestynyt puolivuotis- tai neljännesvuosikatsaus.
Yksinkertaistetun rahastoesitteen sisällöstä
voidaan tarkemmin määrätä asianomaisen
ministeriön päätöksellä.
Rahastoyhtiön on toimitettava hallinnoimansa erikoissijoitusrahaston yksinkertaistettu rahastoesite ja siihen tehdyt muutokset
välittömästi rahoitustarkastukselle tiedoksi.
Jos rahastoyhtiö julkistaa muuta kuin
1 momentissa tarkoitettua sijoitusrahastoa
koskevan yksinkertaistetun rahastoesitteen,
rahastoyhtiön toimintaan on sovellettava,
mitä tässä laissa säädetään erikoissijoitusrahaston yksinkertaistetusta rahastoesitteestä.
94 §
Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta
hallinnoimastaan sijoitusrahastosta puolivuotiskatsaus vähintään jokaisen tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Puolivuotiskatsaus on julkistettava kahden kuukauden
kuluessa katsauskauden päättymisestä.
Puolivuotiskatsauksen sisällöstä määrätään
tarkemmin asianomaisen ministeriön päätöksellä.
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95 §
Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta
hallinnoimastaan
erikoissijoitusrahastosta
neljännesvuosikatsaus, josta ilmenee ainakin
94 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Neljännesvuosikatsaus on julkistettava kahden
kuukauden kuluessa katsauskauden päättymisestä.
Jos rahastoyhtiö julkistaa muuta kuin 1
momentissa tarkoitettua sijoitusrahastoa koskevan neljännesvuosikatsauksen, rahastoyhtiön toimintaan on sovellettava, mitä tässä
laissa säädetään erikoissijoitusrahaston neljännesvuosikatsauksesta.

vähintään kaksi kertaa kuukaudessa julkistettava rahasto-osuuden arvo sekä liikkeessä
olevien rahasto-osuuksien määrä.
Rahoitustarkastus voi hakemuksesta antaa
rahastoyhtiölle luvan julkistaa tiedot ainoastaan kerran kuukaudessa, jos tällainen menettely ei vaaranna rahasto-osuudenomistajien etuja.
Rahastoyhtiön on viipymättä oikaistava
rahasto-osuuden arvon julkistamisessa tapahtunut olennainen virhe. Julkaisemisessa tapahtuneesta virheestä on välittömästi tehtävä
ilmoitus rahoitustarkastukselle, joka ratkaisee virheen olennaisuuden.

96 §
Rahastoyhtiön on julkistettava jokaisesta
hallinnoimastaan sijoitusrahastosta vuosikertomus jokaiselta tilikaudelta. Vuosikertomus
on julkistettava kolmen kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.
Vuosikertomuksessa on oltava tilinpäätös,
tuloslaskelma ja tase sekä niiden liitetiedot
ja olennaiset ja riittävät tiedot, jotta sijoittajat voivat luotettavasti arvioida sijoitusrahaston toiminnan kehitystä ja sen tulosta.
Vuosikertomuksen sisällöstä määrätään
tarkemmin asianomaisen ministeriön päätöksellä.

14 luku

97 §
Ennen rahasto-osuuden merkintää rahastoyhtiön on asiakkaan pyynnöstä annettava
tälle veloituksetta viimeisin kysymyksessä
olevaa sijoitusrahastoa koskeva vuosikertomus, mahdollinen sen jälkeen ilmestynyt
puolivuotiskatsaus sekä rahastoesite. Erikoissijoitusrahastosta on lisäksi annettava yksinkertaistettu rahastoesite ja mahdollinen puolivuotiskatsauksen jälkeen ilmestynyt neljännesvuosikatsaus.
Rahastoyhtiön on huolehdittava, että sijoitusrahaston viimeisin vuosikertomus, puolivuotiskatsaus ja erikoissijoitusrahaston neljännesvuosikatsaus pidetään yleisesti saatavilla rahastoesitteessä ja erikoissijoitusrahaston yksinkertaistetussa rahastoesitteessä mainitussa paikassa. Vuosikertomus sekä puolivuotis- tai sen jälkeen mahdollisesti ilmestynyt
erikoissijoitusrahaston
neljännesvuosikatsaus on toimitettava veloituksetta
rahasto-osuudenomistajille heidän pyynnöstään.
98 §
Rahastoyhtiön on aina kun se laskee liikkeeseen tai lunastaa rahaston osuuksia ja

Sisäpiirisäännökset
99 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksien omistaminen on julkista, jos rahasto-osuudenomistaja (ilmoitusvelvollinen) on:
1) rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja
tai tilintarkastusyhteisön sellainen toimihenkilö, jolla on päävastuu rahastoyhtiön tai
säilytysyhteisön tilintarkastuksesta;
2) muu rahastoyhtiön palveluksessa oleva
henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan
päätöksen tekemiseen;
3) muu säilytysyhteisön palveluksessa oleva henkilö, jolla tehtävässään on mahdollisuus saada tietoja sijoitusrahaston sijoitustoiminnasta;
4) henkilö, jonka holhooja on 1-3 kohdassa tarkoitettu henkilö;
5) yhteisö tai säätiö, jossa 1-4 kohdassa
tarkoitetulla henkilöllä on yksin tai yhdessä
perheenjäsentensä tai toisen 1-4 kohdassa
tarkoitetun henkilön taikka tämän perheenjäsenen kanssa määräysvalta kirjanpitolain
1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla; sekä
6) rahastoyhtiön osakkeenomistaja tai tähän arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n
mukaan rinnastettava henkilö.
Edellä 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on ilmoitettava rahastoyhtiölle
1) 1 momentin 3-5 kohdassa tarkoitetun
olosuhteen olemassaolosta;
2) sellainen yhteisö ja säätiö, jossa ilmoitusvelvollisella on huomattava vaikutusvalta
siten, että hän on siinä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa tai siihen rinnastuvassa
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asemassa tai hän on avoimen yhtiön yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies, sekä edellä mainituissa tiedoissa tapahtuneet muutokset; ja
3) omistuksessaan sekä 1 momentin 4 ja 5
kohdassa tarkoitetun henkilön omistuksessa
olevat osakkeet tai osakkeisiin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit, joihin rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston varoja voidaan sijoittaa, tällaisten arvopapereiden hankkimista tai luovutusta koskevat sopimukset ja sitoumukset sekä tällaisten
arvopapereiden omistuksessa ja niiden hankkimista tai luovutusta koskevissa sopimussuhteissa tapahtuvat, vähintään rahoitustarkastuksen vahvistaman määrän suuruiset
muutokset.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus
on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa siitä,
kun
1) 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitettu
henkilö otti vastaan sanotussa lainkohdassa
tarkoitetun tehtävän;
2) 1 momentin 4 tai 5 kohdassa taikka
2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu olosuhde
syntyi; tai
3) 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa tapahtui muutos.
Mikäli 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetut
arvopaperit on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, rahastoyhtiö voi järjestää menettelyn,
jossa tiedot saadaan arvo-osuusjätjestelmästä. Tällöin ei erillistä ilmoitusta ole tältä
osin tehtävä.

100 §
Rahastoyhtiön on pidettävä rekisteriä, josta
ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen kohdalla 99 §:ssä tarkoitetut omistukset ja sopimussuhteet sekä eriteltyinä kaupat ja muut
luovutukset.
Jokaisella on oikeus vaivattomasti tutustua
tässä pykälässä tarkoitettuihin rekistereihin
ja saada kulujen korvaamista vastaan niistä
otteita ja jäljennöksiä.
101 §
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä tässä luvussa tarkoitettujen ilmoitusten tekemisestä, rekisterinpidosta ja
rekisterin julkisuudesta sekä 99 §:n 3 momentissa tarkoitetusta menettelystä.
Rahoitustarkastus
voi
määrätä, että
99 §:ssä tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta ei
sovelleta tiettyihin yhteisöihin tai luottamustoimiin.
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102 §
Edellä 99 §:n 1 momentissa tarkoitettu
ilmoitusvelvollinen ei saa ilman rahoitustarkastuksen lupaa vastikkeellisesti hankkia
rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston
varoihin kuuluvia arvopapereita tai johdannaissopimuksia tai luovuttaa tällaiselle sijoitusrahastolle edellä tarkoitettuja varoja, ellei
hankintaa tai luovutusta toteuteta 69 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitetun kaupankäynnin välityksellä tai ellei kysymyksessä
ole vakioitu johdannaissopimus.
15 luku

Sijoitusrahastotoiminnan luovuttaminen
ja säilytysyhteisön vaihtaminen
103 §
Rahastoyhtiö (luovuttava rahastoyhtiö) voi
rahoitustarkastuksen luvalla luovuttaa sijoitusrahaston (luovutettava sijoitusrahasto)
hallinnon toisen rahastoyhtiön (vastaanottava rahastoyhtiö) hoidettavaksi.
Sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseen
osallistuvien rahastoyhtiöiden on laadittava
kirjallinen luovutussuunnitelma, jonka luovuttavan ja vastaanottavan rahastoyhtiön hallitukset hyväksyvät. Päivätyssä ja allekirjoitetussa luovutussuunnitelmassa on oltava
ainakin:
1) rahastoyhtiöiden toiminimet, kaupparekisterinumerot, osoitteet ja kotipaikat;
2) luovutettavan sijoitusrahaston nimi;
3) selvitys sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisen pääasiallisista syistä;
4) luovutuksesta rahastoyhtiölle maksettava vastike;
5) selvitys siitä, ettei luovutettavalla sijoitusrahastolla ole 83 §:ssä tarkoitettuja luottoja; sekä
6) ehdotus luovuttamisen suunnitellusta
voimaantuloajasta.
Luovuttava rahastoyhtiö vastaa kauppakaaren 10 luvun 8 §:n mukaisesti luovutettavan
sijoitusrahaston vastuista, jotka ovat syntyneet 105 §:n 2 momentissa tarkoitettuun sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisen täytäntöönpanoajankohtaan mennessä ja jotka
tuona ajankohtana ovat edelleen maksamatta.
104 §
Sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseen
osallistuvien rahastoyhtiöiden on haettava
luovuttamisen täytäntöönpanolle rahoitustarkastuksen lupa. Lupahakemukseen, joka on
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tehtävä kuukauden kuluessa luovutussuunnitelman hyväksymisestä, on liitettävä luovutussuunnitelma liitteineen sekä luovutuspäätökset. Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, sijoitusrahaston hallinnon luovuttaminen
raukeaa.
Rahoitustarkastuksen on kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta päätettävä
täytäntöönpanoluvasta. Täytäntöönpanolupaa
ei voida myöntää, jos sijoitusrahaston hallinnon luovuttamista ei voida pitää rahastoosuudenomistajien edun mukaisena taikka
jos sijoitusrahastolla on 83 §:ssä tarkoitettuja
luottoja. Jos lupaa ei myönnetä, sijoitusrahaston hallinnon luovuttaminen raukeaa.
105 §
Jos rahoitustarkastus on myöntänyt rahastoyhtiöille luvan sijoitusrahaston hallinnon
luovuttamiseen, rahastoyhtiöiden on välittömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti rahastoosuudenomistajille ja julkaistava sitä koskeva ilmoitus vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään kuukautta
ennen sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisen täytäntöönpanoa. Ilmoituksessa on mainittava täytäntöönpanoluvan ja luovutussuunnitelman sisältö.
Rahastoyhtiöiden on tehtävä rahoitustarkastukselle ilmoitus sijoitusrahaston hallinnon luovuttamisen täytäntöönpanosta kahden
kuukauden kuluessa sitä koskevan luvan
myöntämisestä uhalla, että sijoitusrahaston
hallinnon luovuttaminen raukeaa, jollei
103 §:n 2 momentin 6 kohdasta muuta johdu.
106 §
Rahastoyhtiö voi vaihtaa säilytysyhteisöä
rahoitustarkastuksen luvalla. Rahastoyhtiön
on toimitettava rahoitustarkastukselle selvitys siitä, miten 31 §:ssä tarkoitettujen tehtävien siirtämisestä rahasto-osuudenomistajien
edut turvaavalla tavalla uudelle säilytysyhteisölle huolehditaan.
16 luku
Sijoitusrahaston sulautuminen

107 §
Sijoitusrahasto (sulautuva sijoitusrahasto)
voi sulautua toisen sijoitusrahaston (vastaanottava sijoitusrahasto) kanssa, jos ne sijoitustoiminnassaan noudattavat samoja periaatteita.
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Sulautuminen voi tapahtua siten, että vastaanottava sijoitusrahasto ja vähintään yksi
sulautuva sijoitusrahasto sulautuvat (absorptiosulautuminen) tai vähintään kaksi sulautuvaa sijoitusrahastoa sulautuvat, jolloin niistä
perustetaan vastaanottava sijoitusrahasto
(kombinaatiosulautuminen).
Sijoitusrahasto sulautuu toiseen sijoitusrahastoon siten, että sulautuvaan sijoitusrahastoon kuuluvat varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle sijoitusrahastolle ja sulautuvan sijoitusrahaston osuudenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia (sulautumisvastike ). Rahasto-osuudenomistajana on
kuitenkin aina oikeus saada vastike rahana.
108 §
Rahastoyhtiöiden, jotka hallinnoivat sulautumiseen osallistuvia sijoitusrahastoja, on
laadittava kirjallinen sulautumissuunnitelma,
jonka rahastoyhtiöiden hallitukset hyväksyvät. Päivätyssä ja allekirjoitetussa sulautumissuunnitelmassa on oltava ainakin:
1) rahastoyhtiöiden toiminimet, kaupparekisterinumerot, osoitteet ja kotipaikat;
2) sulautuvan ja vastaanottavan sijoitusrahaston nimi;
3) ehdotus vastaanottavan sijoitusrahaston
säännöiksi tai sääntömuutokseksi;
4) ehdotus vastikkeesta sulautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille;
5) ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja
muista ehdoista;
6) selvitys sulautumisen syistä ja sulautumisvastikkeen määrittelyn ja jaon perusteista
sekä niihin liittyvistä olennaisista arvostusongelmista;
7) selvitys siitä, mistä ajankohdasta lukien
sulautuva ja vastaanottava sijoitusrahasto
noudattavat yhdenmukaista rahasto-osuuden
arvonlaskemismenetelmää;
8) selvitys siitä, ettei sulautuvalla rahastolla ole 83 §:ssä tarkoitettuja luottoja;
9) ehdotus sulautumisen suunnitellusta
voimaantuloajasta; sekä
10) sulautumisesta luovuttavalle rahastoyhtiölle suoritettava vastike tai muu etuus sekä
3 momentissa tarkoitetulle yhdelle tai
useammalle Keskuskauppakamarin hyväksymälle tilintarkastajalle taikka tilintarkastusyhteisölle suoritettava palkkio tai sen
määräytymisperuste.
Sulautumissuunnitelmaan on liitettävä kutakin sulautumiseen osallistuvaa sijoitusra-
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hastoa koskeva, sijoitusrahastoa hallinnoivan
rahastoyhtiön hallituksen hyväksymä selostus viimeisen tilinpäätöksen tai puolivuotiskatsauksen taikka mahdollisen neljännesvuosikatsauksen jälkeen sattuneista sijoitusrahaston asemaan olennaisesti vaikuttaneista
tapahtumista sekä tilintarkastajien lausunto
hallituksen selostuksesta.
Sulautumissuunnitelmaan on lisäksi liitettävä riippumattomana asiantuntijana toimivan vähintään yhden tilintarkastajan taikka
tilintarkastusyhteisön lausunto siitä, onko
sulautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja
riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan
olennaisesti vaikuttamaan sulautumisen syiden, vastaanottavalle sijoitusrahastolle siirtyvien varojen ja vastuiden sekä vastikkeen
arvon ja sen jaon arviointiin.
Riippumattomana asiantuntijana toimivan
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön lausuntoa sekä tämän oikeutta saada toiminnastaan palkkio koskee soveltuvin osin, mitä
osakeyhtiölain 2 luvun 4 a §:ssä säädetään.
Sulautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoiva
rahastoyhtiö vastaa kauppakaaren 10 luvun
8 §:n mukaisesti sulantuvan sijoitusrahaston
vastuista, jotka ovat syntyneet 110 §:n 1
momentissa tarkoitettuun sulautumisen täytäntöönpanoajankohtaan mennessä ja jotka
tuona aJankohtana ovat edelleen maksamatta.
109 §
Sulautumiseen osallistuvia sijoitusrahastoja
hallinnaivien rahastoyhtiöiden on haettava
sulautumisen täytäntöönpanoon rahoitustarkastuksen lupa kuukauden kuluessa sulautumissuunnitelman hyväksymisestä. Hakemukseen on liitettävä sulautumissuunnitelma liitteineen ja sulautumispäätökset. Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, sulautuminen
raukeaa.
Rahoitustarkastuksen on ratkaistava täytäntöönpanolupaa koskeva hakemus kahden
kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli rahoitustarkastus tänä aikana pyytää hakijalta hakemukseen täydennystä, määräaika lasketaan siitä päivästä, jolloin
rahoitustarkastus vastaanottaa täydennyksen.
Täytäntöönpanolupaa ei voida myöntää, jos
sulautumista ei voida pitää rahasto-osuudenomistajien edun mukaisena taikka jos sijoitusrahastolla on 83 §:ssä tarkoitettuja luottoja. Hakemus katsotaan hylätyksi ja sulautuminen rauenneeksi, jollei hakemusta ratkaista määräajassa.
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Jos rahoitustarkastus on myöntänyt luvan
sulautumisen täytäntöönpanolle, sulautumisesta päättäneiden rahastoyhtiöiden on välittömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti rahastoosuudenomistajille ja julkaistava sitä koskeva ilmoitus vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään kuukautta
ennen sulautumisen täytäntöönpanoa.

110§
Sulautumiseen osallistuvia sijoitusrahastoja
hallinnaivien rahastoyhtiöiden on tehtävä
rahoitustarkastukselle ilmoitus sulautumisen
täytäntöönpanosta kahden kuukauden kuluessa sitä koskevan luvan myöntämisestä
uhalla, että sulautuminen raukeaa, jollei
108 §:n 1 momentin 9 kohdasta muuta johdu.
Sulautuvan rahaston varat ja vastuut siirtyvät sulautumissuunnitelmassa määrätyllä tavalla vastaanottavalle sijoitusrahastolle, kun
sulautumisen täytäntöönpanosta on ilmoitettu
rahoitustarkastukselle. Samanaikaisesti sulautuva sijoitusrahasto purkautuu.
Sulautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajalle syntyy sulautumisen täytäntöönpanoilmoituksesta oikeus vastikkeeseen
ja rahasto-osuudenomistajasta tulee vastaanottavan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistaja sulautumissuunnitelman mukaisesti.

111§
Säilytysyhteisöön sovelletaan 118 §:n 5
momentissa tarkoitetussa tapauksessa, mitä
rahastoyhtiöstä edellä tässä luvussa säädetään.
17 luku
Sijoitusrahaston jakautuminen
112§
Sijoitusrahasto (jakautuva sijoitusrahasto)
voi jakautua siten, että jakautuvan sijoitusrahaston varat ja vastuut osittain tai kokonaan
siirtyvät selvitysmenettelyttä vähintään yhdelle jakautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoivan
rahastoyhtiön perustarnalle sijoitusrahastolle
(kohderahasto). Jakautuvan sijoitusrahaston
rahasto-osuudenomistajat saavat vastikkeena
kohderahaston rahasto-osuuksia.
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Rahastoyhtiön hallituksen on laadittava
jakautumissuunnitelma ja hyväksyttävä se.
Päivätyssä ja allekirjoitetussa jakautumissuunnitelmassa on oltava ainakin:
1) rahastoyhtiön toiminimi, kaupparekisterinumero, osoite ja kotipaikka;
2) jakautuvan vähintään yhden kohderahaston nimi;
3) ehdotus vähintään yhden kohderahaston
säännöiksi;
4) ehdotus vastikkeesta jakautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille;
5) ehdotus vastikkeen jaon ajankohdasta ja
muista ehdoista;
6) selvitys jakautumisen syistä ja vastikkeen määrittelyn ja jaon perusteista sekä
niihin liittyvistä olennaisista arvostusongelmista;
7) selvitys siitä, ettei jakautuvalla rahastolla ole 83 §:ssä tarkoitettuja luottoja;
8) ehdotus jakautumisessa siirtyvien varojen ja vastuiden jakamisesta kullekin kohderahastolle;
9) ehdotus jakautumisen suunnitellusta
voimaantuloajasta; sekä
10) jakautumisesta 3 momentissa tarkoitetulle yhdelle tai useammalle Keskuskauppakamarin hyväksymälle tilintarkastajalle taikka tilintarkastusyhteisölle suoritettava palkkio tai sen määräytymisperuste.
Jakautumissuunnitelmaan on liitettävä jakautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoivan rahastoyhtiön hallituksen hyväksymä selostus viimeisen tilinpäätöksen tai puolivuotiskatsauksen taikka mahdollisen neljännesvuosikatsauksen jälkeen sattuneista sijoitusrahaston
asemaan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä tilintarkastajien lausunto hallituksen selostuksesta.
Jakautumissuunnitelmaan on lisäksi liitettävä riippumattomana asiantuntijana toimivan vähintään yhden tilintarkastajan taikka
tilintarkastusyhteisön lausunto siitä, onko
jakautumissuunnitelmassa annettu oikeat ja
riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan
olennaisesti vaikuttamaan jakautumisen syiden, kohderahastolle siirtyvien varojen ja
vastuiden sekä vastikkeen arvon ja sen jaon
arviointiin.
Riippumattomana asiantuntijana toimivan
tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön lausuntoa sekä tämän oikeutta saada toiminnastaan palkkio koskee soveltuvin osin, mitä
osakeyhtiölain 2 luvun 4 a §:ssä säädetään.
Jakautuvaa sijoitusrahastoa hallinnoiva
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rahastoyhtiö vastaa kauppakaaren 10 luvun
8 §:n mukaisesti jakautuvan sijoitusrahaston
vastuista, jotka ovat syntyneet 115 §:n 1
momentissa tarkoitettuun jakautumisen täytäntöönpanoajankohtaan mennessä ja jotka
tuona ajankohtana ovat edelleen maksamatta.
114§
Rahastoyhtiön on haettava jakautumisen
täytäntöönpanoon rahoitustarkastuksen lupa
kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman
hyväksymisestä. Hakemukseen on liitettävä
jakautumissuunnitelma liitteineen sekä jakautumispäätökset. Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, jakautuminen raukeaa.
Rahoitustarkastuksen on ratkaistava täytäntöönpaneluvan myöntämistä koskeva hakemus kahden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Mikäli rahoitustarkastus tänä aikana pyytää hakijalta hakemuksesta täydennystä, määräaika lasketaan
siitä päivästä, jolloin rahoitustarkastus vastaanottaa täydennyksen. Täytäntöönpanelupaa ei voida myöntää, jos jakautumista ei
voida pitää rahasto-osuudenomistajien edun
mukaisena taikka jos sijoitusrahastolla on
83 §:ssä tarkoitettuja luottoja. Hakemus katsotaan hylätyksi ja jakautuminen rauenneeksi, jollei hakemusta ratkaista määräajassa.
Jos rahoitustarkastus on myöntänyt luvan
jakautumisen täytäntöönpanolle, jakautumisesta päättäneen rahastoyhtiön on välittömästi ilmoitettava siitä kirjallisesti rahasto-osuudenomistajille ja julkaistava sitä koskeva
ilmoitus vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä viimeistään kuukautta
ennen jakautumisen täytäntöönpanoa.
115§
Rahastoyhtiön on tehtävä rahoitustarkastukselle ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta kahden kuukauden kuluessa sitä
koskevan luvan myöntämisestä uhalla, että
jakautuminen raukeaa, jollei 113 §:n 1 momentin 9 kohdasta muuta johdu.
Jakautuvan sijoitusrahaston varat ja vastuut
siirtyvät jakautumissuunnitelmassa määrätyllä tavalla kohderahastolle, kun jakautumisen
täytäntöönpanosta on ilmoitettu rahoitustarkastukselle.
Jakautuvan sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajalle syntyy jakautumisen täytäntöönpaneilmoituksesta oikeus vastikkeeseen
ja rahasto-osuudenomistajasta tulee kohderahaston rahasto-osuudenomistaja jakautumissuunnitelman mukaisesti.
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18 luku
Rahastoyhtiön toimiluvan peruuttaminen
ja toiminnan rajoittaminen sekä
rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston
lakkauttaminen
116§
Rahastoyhtiön on haettava valtioneuvostoita toimiluvan peruuttamista, jos sen tarkoituksena ei enää ole harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa. Hakemukseen on liitettävä rahastoyhtiön yhtiökokouksen päätös toimiluvan
peruuttamista koskevan hakemuksen tekemisestä sekä selvitys siitä, miten rahastoyhtiö
on järjestänyt hallinnoimiensa sijoitusrahastojen hallinnon.
117§
Valtioneuvosto voi peruuttaa rahastoyhtiön
toimiluvan kokonaan tai osittain joko lopullisesti tai väliaikaisesti, jos
1) rahastoyhtiön toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia tai asetuksia, viranomaisten niiden perusteella antamia määräyksiä,
rahastoyhtiön yhtiöjärjestystä, toimiluvan
ehtoja tai rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston sääntöjä;
2) luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa;
3) sen toimintaa tai osaa siitä ei ole aloitettu 12 kuukauden kuluessa toimiluvan
myöntämisestä;
4) yhtiön tarkoituksena ei enää ole harjoittaa sijoitusrahastotoimintaa; tai
5) toimilupaa haettaessa on annettu harhaanjohtavia tietoja.
Valtioneuvoston on rahoitustarkastuksen
esityksestä peruotettava rahastoyhtiön toimilupa ja määrättävä rahastoyhtiö asetettavaksi
selvitystilaan, jos rahastoyhtiö on toistuvasti
rikkonut 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä myös muutoin kuin olennaisesti.
Ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä valtioneuvoston on varattava rahastoyhtiölle mahdollisuus tulla asiassa
kuulluksi ja pyydettävä 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa asiasta rahoitustarkastuksen lausunto, jollei asian kiireellisyydestä
muuta johdu.
Kun valtioneuvosto päättää rahastoyhtiön
selvitystilaan asettamisesta, sen on määrättävä samalla selvitysmiehet, joista ainakin yhden on oltava rahoitustarkastuksen ehdottama henkilö. Valtioneuvosto voi erottaa valitsemansa selvitysmiehen ja valita erotetun

HE 202/1998 vp

tilalle toisen. Päätöstä tai määräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.
Kun selvitysmiesten laatima lopputilitys on
esitetty rahastoyhtiön yhtiökokoukselle ja rahastoyhtiö katsotaan puretuksi, selvitysmiesten on ilmoitettava asiasta valtioneuvostolle
ja kaupparekisteriviranomaiselle.
118§
Jos rahastoyhtiön toimilupa peruutetaan,
yhtiö asetetaan selvitystilaan, yhtiön omaisuus luovutetaan konkurssiin taikka yhtiö
muutoin lopettaa toimintansa, säilytysyhteisön on ryhdyttävä välittömästi hoitamaan
sijoitusrahaston hallintoa.
Säilytysyhteisön hoitaessa sijoitusrahaston
hallintoa sen oikeuksista ja velvollisuuksista
sijoitusrahastotoiminnan harjoittamisessa on,
jollei tässä luvussa toisin säädetä, soveltuvin
osin voimassa, mitä rahastoyhtiöstä säädetään.
Säilytysyhteisö ei saa käyttää sijoitusrahastoon kuuluvien osakkeiden tuottamaa
äänioikeutta hallinnoidessaan sijoitusrahaston
varoja.
Hoitaessaan sijoitusrahaston hallintoa säilytysyhteisö ei saa laskea liikkeeseen tai lunastaa rahasto-osuuksia.
Säilytysyhteisön ryhdyttyä hoitamaan sijoitusrahaston hallintoa sen on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseksi toiselle rahastoyhtiölle, sijoitusrahaston soiauttamiseksi tai sen
lakkauttamiseksi.
119§
Rahastoyhtiö voi lakkauttaa hallinnoimansa sijoitusrahaston. Rahastoyhtiön on viipymättä ilmoitettava päätöksestään lakkauttaa
hallinnoimansa sijoitusrahasto rahoitustarkastukselle. Rahastoyhtiön on samalla ilmoitettava päätöksestä kirjallisesti osuudenomistajille ja julkaistava sitä koskeva ilmoitus
vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Ilmoituksessa on mainittava,
milloin ja millä tavoin rahasto-osuudenomistajan varat ovat nostettavissa.
Rahastoyhtiön on määrättävä lakkaotettavan sijoitusrahaston rahasto-osuuksien liikkeeseenlasku ja lunastaminen välittömästi
keskeytettäväksi, muutettava sijoitusrahaston
varat rahaksi, maksettava sijoitusrahaston
velat tai erotettava varat niiden maksamiseksi sekä jaettava jäljelle jääneet varat rahasto-
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mukaisessa suhteessa.
Rahastoyhtiön on laadittava lakkauttamisesta lopputilitys, joka on mahdollisine liitteineen toimitettava tiedoksi rahasto-osuudenomistajille ja rahoitustarkastukselle.
Lunastamatta jääneet varat on vuoden kuluttua 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen
tekemisestä talletettava rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapauttamiseksi
muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain
mukaisesti. Jollei varoja ole nostettu 14 vuorokauden kuluessa, ne on talletettava talletuspankkiin tai Suomessa sijaitsevan ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttoriin turvallisesti ja tuottavasti. Jollei varoja ole nostettu kymmenen vuoden kuluessa niiden tallettamisesta, ne menetetään valtiolle.
Sen jälkeen, kun sijoitusrahaston varat on
jaettu ja sijoitusrahasto on lakkautettu, rahastoyhtiön on viipymättä ilmoitettava tästä
rahoitustarkastukselle.
120 §
Säilytysyhteisön on noudatettava 119 §:ssä
tarkoitettua sijoitusrahaston lakkauttamismenettelyä 118 §:n 5 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.
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1) rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö ei ryhdy
toimenpiteisiin sijoitusrahaston lakkauttamiseksi tai valmistelemaan sijoitusrahastojen
sulautumista kuukauden kuluessa 121 §:ssä
tarkoitetun edellytyksen täytyttyä; tai
2) säilytysyhteisö ei ryhdy toimenpiteisiin
sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseksi.
Rahoitustarkastuksen on välittömästi määrättävä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien
liikkeeseenlasku ja lunastaminen keskeytettäväksi.
123 §
Rahastoyhtiön toimiluvan peruuttamisesta,
rahasto-osuuksien lunastamisen keskeyttämisestä ja sijoitusrahaston lakkauttamisesta on
ilmoitettava kaikkien niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden toimivaitaisille viranomaisille, joissa rahastoyhtiön
hallinnoitavana tai toimenpiteen kohteena
olevan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia on
markkinoitu.
Ilmoituksen tekee 116 ja 117 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa valtioneuvosto, 119 ja
121 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa rahastoyhtiö, 118 §:n 5 momentissa tarkoitetussa
tapauksessa säilytysyhteisö ja 122 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa rahoitustarkastus.
19 luku

121 §
Rahastoyhtiön on lakkautettava sijoitusrahasto siten kuin siitä säädetään 119 §:ssä tai
sen on ryhdyttävä toimenpiteisiin sijoitusrahaston sulautumiseksi 16 luvussa tarkoitetulla tavalla, jos laissa tai sijoitusrahaston säännöissä mainittua sijoitusrahaston alkupääomaa tai osuudenomistajien vähimmäismäärää ei ole saavutettu kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun sijoitusrahaston toiminta on
aloitettu tai sijoitusrahaston varat taikka rahasto-osuudenomistajien lukumäärä on laskenut alle laissa säädetyn tai sijoitusrahaston
säännöissä määrätyn vähimmäismäärän, eikä
tilannetta ole kyetty korjaamaan 90 vuorokauden kuluessa 50 §:n 2 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä, tai jos jokin
muu sijoitusrahaston säännöissä määrätty
purkautumisperuste täyttyy.
122 §
Rahoitustarkastuksen on asetettava rahoitustarkastuslain (503/1993) 15 §:ssä tarkoitettu asiamies huolehtimaan sijoitusrahaston
lakkauttamisesta siten kuin siitä säädetään
119 §:ssä, jos
290031

Säilytysyhteisön toimiluvan
peruuttaminen ja säilytysyhteisön
lakkauttaminen
124 §
Säilytysyhteisön on haettava valtioneuvostolta toimiluvan peruuttamista, jos sen tarkoituksena ei enää ole harjoittaa säilytysyhteisötoimintaa. Hakemukseen on liitettävä
säilytysyhteisön yhtiökokouksen päätös toimiluvan peruuttamista koskevan hakemuksen
tekemisestä sekä selvitys siitä, ettei säilytysyhteisöllä ole enää hoidettavana 31 §:ssä
tarkoitettuja tehtäviä.
125 §
Valtioneuvosto voi peruuttaa säilytysyhteisön toimiluvan joko lopullisesti tai väliaikaisesti, jos
1) säilytysyhteisön toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia tai asetuksia, viranomaisten niiden perusteella antamia määräyksiä,
säilytysyhteisön yhtiöjärjestystä, toimiluvan
ehtoja tai rahastoyhtiön hallinnoiman sijoitusrahaston sääntöjä;
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2) luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa;
3) sen toimintaa tai osaa siitä ei ole aloitettu 12 kuukauden kuluessa toimiluvan
myöntämisestä;
4) yhteisön tarkoituksena ei enää ole harjoittaa säilytysyhteisötoimintaa; tai
5) toimilupaa haettaessa on annettu harhaanjohtavia tietoja.
Valtioneuvoston on rahoitustarkastuksen
esityksestä peruutettava säilytysyhteisön toimilupa ja määrättävä säilytysyhteisö asetettavaksi selvitystilaan siten kuin siitä on säädetty 117 §:ssä, jos säilytysyhteisö on toistuvasti rikkonut 1 momentissa tarkoitettuja
säännöksiä myös muutoin kuin olennaisesti.
Ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä valtioneuvoston on varattava säilytysyhteisölle mahdollisuus tulla asiassa kuulluksi ja pyydettävä asiasta rahoitustarkastuksen lausunto, jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu.
126 §
Jos säilytysyhteisön toimilupa peruutetaan,
yhteisö asetetaan selvitystilaan, yhteisön
omaisuus luovutetaan konkurssiin taikka
yhteisö muutoin lopettaa toimintansa, eikä
rahastoyhtiö välittömästi ryhdy toimenpiteisiin uuden säilytysyhteisön valitsemiseksi,
rahoitustarkastuksen on määrättävä rahoitustarkastuslaissa tarkoitettu asiamies huolehtimaan säilytysyhteisön tehtävistä, kunnes varsinainen säilytysyhteisö ottaa tehtävänsä vastaan.
Jollei rahastoyhtiö ryhdy toimenpiteisiin
säilytysyhteisön valitsemiseksi, rahoitustarkastuksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin rahastoyhtiön hallinnaimien sijoitusrahastojen
lakkauttamiseksi 122 ja 123 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

20 luku
Rahasto-osuuksien markkinoiminen
muualla kuin Suomessa ja
yhteissijoitusyrityksen toiminta Suomessa
127 §
Sijoitusrahaston rahasto-osuuksia saadaan
markkinoida yhden toimiluvan periaatteen
mukaisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa, mikäli sijoitusrahasto täyttää
sijoitusrahastodirektiivin edellytykset.
Ennen kuin rahastoyhtiö aloittaa 1 momentissa tarkoitetun markkinoinnin, sen on il-
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moitettava aikomuksestaan kysymyksessä
olevan valtion toimivaltaiselle viranomaiselle
sekä hankittava rahoitustarkastukselta todistus siitä, että sijoitusrahasto täyttää sijoitusrahastodirektiivin edellytykset. Rahoitustarkastuksen on annettava päätös asiassa viipymättä.
Rahastoyhtiö voi markkinoida erikoissijoitusrahaston rahasto-osuuksia myös muualla
kuin Suomessa. Rahoitustarkastuksen on
tarvittaessa annettava rahastoyhtiölle hakemuksesta viipymättä todistus siitä, että hakemuksen kohteena oleva erikoissijoitusrahasto
on rekisteröity Suomessa ja että se on rahoitustarkastuksen valvonnassa.
128 §
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys,
joka kotivaltionsa lainsäädännön perusteella
täyttää sijoitusrahastodirektiivin edellytykset,
saa markkinoida osuuksiaan Suomessa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu yhteissijoitusyritys saa aloittaa osuuksiensa markkinoinnin kahden kuukauden kuluttua tässä
luvussa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä,
jollei rahoitustarkastus sinä aikana erityisestä
syystä kiellä markkinoinnin aloittamista.
129 §
Muun kuin 128 §:ssä tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen osuuksia voidaan valtioneuvoston luvalla markkinoida Suomessa yleisölle. Markkinointilupa voidaan myöntää,
jos osuudenomistajien voidaan katsoa saavaan tässä laissa tarkoitettua suojaa riittävästi vastaavan suojan.
Antaessaan 1 momentissa tarkoitetun päätöksen valtioneuvostolla on hakijaa kuultuaan oikeus asettaa vaatimuksia niistä tiedoista, joita yhteissijoitusyritys on velvoitettu
Suomessa julkistamaan ja jotka sen on
osuuksien markkinoinnin yhteydessä annettava.
130§
Ennen kuin 128 §:ssä tarkoitettu yhteissijoitusyritys aloittaa osuuksiensa markkinoinnin Suomessa, sen on toimitettava rahoitustarkastukselle:
1) rahoitustarkastusta vastaavan kotivaltionsa toimivaltaisen viranomaisen antama
todistus siitä, että yhteissijoitusyritys täyttää
sijoitusrahastodirektiivin vaatimukset;
2) sääntönsä tai yhtiöjärjestyksensä;
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3) rahastoesitteensä, uusimman vuosikertomuksensa, sen jälkeen julkistetun puolivuotiskatsauksensa ja muut asiakirjat ja tiedot,
jotka sen on julkistettava kotivaltiossaan;
4) tiedot järjestelyistä yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinaimiseksi Suomessa;
5) tiedot järjestelyistä maksujen suorittamiseksi osuudenomistajille;
6) tiedot osuuksien lunastamistavasta Suomessa;
7) tiedot siitä, miten ja missä pidetään saatavilla asiakirjat ja tiedot, jotka yhteissijoitusyritys on velvollinen julkistamaan; sekä
8) muu markkinointiaineisto.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys on
toimitettava myös 129 §:n 1 momentissa tarkoitetun hakemuksen yhteydessä, jollei valtioneuvosto erityisestä syystä myönnä siitä
poikkeusta. Valtioneuvosto voi vaatia hakijalta myös muita tarpeelliseksi katsomiaan
selvityksiä.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä 1 momentin 4-8 kohdassa tarkoitettujen tietojen sisällöstä. Edellä 1 momentin 2-8 kohdassa mainituissa tiedoissa
tapahtuneet muutokset on viipymättä toimitettava rahoitustarkastukselle tiedoksi.
Ennen osuuksien markkinaimisen lopettamista 128 ja 129 §:ssä tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen on ilmoitettava päätöksestään
rahoitustarkastukselle ja julkaistava sitä koskeva ilmoitus vähintään yhdessä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Ilmoituksessa on
annettava tiedot siitä,
1) miten 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut maksut suoritetaan jatkossa;
2) miten ja missä osuuksien lunastamisvaatimukset esitetään; sekä
3) miten ja missä pidetään saatavilla asiakirjat ja tiedot, jotka yhteissijoitusyritys on
velvollinen julkistamaan.
131 §
Edellä 130 §:n 1 momentin 2-3 kohdassa
tarkoitetut tiedot on julkistettava suomen tai
ruotsin kielellä.
Yhteissijoitusyrityksen osuuksia markkinoitaessa on rahoitustarkastuksen sitä vaatiessa käytettävä suomen tai ruotsin kieltä.
132 §
Yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnissa ei saa käyttää pelkästään yhteissijoitusyrityksen kotivaltiossa rekisteröityä
nimeä tai toiminimeä, jos sen käyttäminen
Suomessa olisi omiaan johtamaan yleisöä
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harhaan. Rahoitustarkastus voi 128 §:ssä
tarkoitetussa tapauksessa ja valtioneuvosto
voi 129 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa selvyyden vuoksi vaatia, että nimeen tai toiminimeen liitetään selittävä lisäys.
21 luku
Salassapito- ja
vahingonkorvausvelvollisuus sekä
sijoittajan tunnistaminen

133§
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja sekä
toimihenkilö on velvollinen pitämään salassa, mitä hän on tehtävässään saanut tietää
rahasto-osuudenomistajan tai jonkun muun
taloudellisesta asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta.
Rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö on oikeutettu antamaan 1 momentissa tarkoitettuja
tietoja ainoastaan syyttäjä- tai esitutkintaviranomaisille rikoksen selvittämiseksi sekä
muuten laissa sellaisten tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle.
134§
Rahastoyhtiö on velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka yhtiö on sijoitusrahastotoiminnassaan tahallisesti tai tuottamuksesta
aiheuttanut rahasto-osuudenomistajalle tai
muulle henkilölle.
135§
Rahastoyhtiön hallituksen jäsen ja tmmltusjohtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän tehtävässään on rikkomalla
tätä lakia tai sijoitusrahaston sääntöjä tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut rahastoosuuden omistajalle tai muulle henkilölle.
136§
Rahastoyhtiön osakkeenomistaja ja osakkeenomistajaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla rinnastettava
henkilö, yhteisö ja säätiö on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka tämä myötävaikuttamalla tämän lain tai sijoitusrahaston sääntöjen rikkomiseen tahallisesti tai törkeästä
tuottamuksesta on aiheuttanut rahasto-osuudenomistajalle tai muulle henkilölle.
137 §
Säilytysyhteisö vastaa rahastoyhtiölle ja
sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajille
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tappiosta, joka näille aiheutuu siitä, että säilytysyhteisö on tahallaan tai huolimattomuudesta jättänyt velvoitteensa täyttämättä. Sopimus tämän vastuun siirtämisestä kolmannelle on mitätön.
Rahasto-osuudenomistajana on oikeus vaatia korvausta säilytysyhteisöltä joko suoraan
tai rahastoyhtiön välityksellä.
138 §
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakautumisesta kahden tai
useamman korvausvelvollisen kesken on
voimassa,
mitä
vahingonkorvauslain
(412/1974) 2 ja 6 luvussa on säädetty.
139 §
Kaikkia rahasto-osuudenomistajia yhteisesti
kohdanneesta
vahingosta johtuvan
134-137 §:ssä tarkoitetun korvausvaatimuksen esittämisestä ja kanteen nostamisesta
päättää rahasto-osuudenomistajien kokous.
Jos korvauskanne päätetään nostaa on kokouksessa valittava asiamies, jolla on oikeus
edustaa rahasto-osuudenomistajia vahingonkorvausasiassa. Asiamiehelle on annettava
toimintaohjeet Asiasta aiheutuneet kulut ja
asiamiehelle menevä palkkio suoritetaan sijoitusrahaston varoista rahoitustarkastuksen
vahvistaman laskelman mukaisesti.
Rahasto-osuudenomistajille yhteisesti määrätty vahingonkorvaus suoritetaan sijoitusrahastolle.
140 §
Jos rahasto-osuudenomistajien kokouksessa
on päätetty olla esittämättä korvausvaatimusta tai nostamatta korvauskannetta, mutta rahasto-osuudenomistajat, joilla on vähintään
yksi kymmenesosa kaikista osuuksista tai
yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista
rahasto-osuuksista, ovat äänestäneet päätöstä
vastaan, voidaan kannetta ajaa rahasto-osuudenomistajien puolesta sen estämättä, mitä
139 §:n 1 momentissa on säädetty.
Kanteen voivat nostaa rahasto-osuudenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista rahasto-osuuksista tai vähintään vastaava määrä rahasto-osuuksia
kuin 1 momentissa tarkoitetuilla päätöstä
vastustaneilla rahasto-osuudenomistajilla. Jos
rahasto-osuudenomistaja luopuu kanteesta
sen nostamisen jälkeen, voivat muut kanteen
nostaneet rahasto-osuudenomistajat kuitenkin
jatkaa sitä.
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Kanne on pantava vireille kolmen kuukauden kuluessa rahasto-osuudenomistajien kokouksen päätöksestä. Kanteen nostaneet rahasto-osuudenomistajat vastaavat oikeudenkäyntikuluista, jotka korvataan sijoitusrahaston varoista siltä osin kuin sijoitusrahastolle
oikeudenkäynnillä voitetut varat siihen riittävät.
Sijoitusrahaston sulautuminen toiseen vastaavaa sijoituspolitiikkaa harjoittavaan sijoitusrahastoon ei vaikuta sulautuneen sijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajien
vähemmistön kanneoikeuteen. Vähemmistökanteella saadut varat tulevat vastaanottavalle sijoitusrahastolle myös sulautuneen rahaston rahasto-osuudenomistajien hyväksi.
141 §
Jos 139 §:ssä tarkoitettu vahinko on aiheutettu rangaistavalla teolla, on rahasto-osuudenomistajien tästä johtuvaan rangaistusvaatimukseen vastaavasti sovellettava, mitä
edellä vahingonkorvausvaatimuksesta on
säädetty.
142 §
Rahasto-osuudenomistajille yhteisesti osoitettu haaste tai muu tiedonanto asiassa, joka
tämän lain mukaan on rahasto-omistajien kokouksessa käsiteltävä, katsotaan toimitetuksi
rahasto-osuudenomistajille, kun se on annettu rahastoyhtiölle tiedoksi.
143 §
Rahoitustarkastuksella on oikeus, milloin
se katsoo rahasto-osuudenomistajien edun
sitä vaativan, ajaa rahasto-osuudenomistajien
puolesta 134-137 §:ssä tarkoitettua korvauskannetta.
144 §
Rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön on todettava rahasto-osuudenomistajan tai sellaiseksi
aikovan henkilöllisyys ja tämän liiketoiminnan laatu sekä perusteet sijoitusrahastosijoittamiselle. Jos on todennäköistä, että rahastoosuudenomistaja tai sellaiseksi aikova toimii
toisen lukuun, tunnistaminen on käytettävissä olevin keinoin ulotettava myös tähän henkilöön, yhteisöön tai säätiöön taikka niihin
rinnastettavaan ulkomaiseen yksityis- tai oikeushenkilöön.
Rahasto-osuudenomistajan ja sellaiseksi
aikovan tunnistamisesta on lisäksi voimassa,
mitä rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (68/1998) säädetään.

EV 219/1998 vp Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä 1 momentissa tarkoitetussa rahasto-osuudenomistajan ja sellaiseksi aikovan tunnistamisessa noudatettavista menettelytavoista.
22 luku
Rangaistussäännökset

145 §
Joka
1) harjoittaa sijoitusrahasto- tai säilytysyhteisötoimintaa olematta siihen oikeutettu;
2) 7 §:n 2 momentin vastaisesti käyttää
toiminimessään tai muuten toimintaansa
osoittamaan sanaa rahastoyhtiö tai rahastoosakeyhtiö; tai
3) 42 §:n 1 momentin vastaisesti käyttää
nimitystä sijoitusrahasto,
on tuomittava, jollei siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, sijoitusrahastorikoksesta sakkoon tai vankeuteen
enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Rangaistus väärän todistuksen antamisesta
viranomaiselle säädetään rikoslain (3911889)
16 luvun 8 §:ssä.
146 §
Joka
1) rikkoo 24, 30 tai 84 §:ssä säädettyä
kieltoa;
2) laiminlyö rahastoyhtiölle tai säilytysyhteisölle 25 §:n 2 momentissa, 26 §:n 1 momentissa, 28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa,
45 §:ssä, 47 §:n 3 momentissa, 49 §:ssä,
52 §:n 1 momentissa, 92-96 §:ssä ja
118 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä velvollisuuksia;
3) hankkii tai luovuttaa arvopapereita
102 §:n vastaisesti; tai
4) sisällyttää totuudenvastaisen tai harhaanjohtavan tiedon 92 §:ssä tarkoitettuun
rahastoesitteeseen, 93 §:ssä tarkoitettuun
yksinkertaistettuun
rahastoesitteeseen,
94 §:ssä tarkoitettuun puolivuotiskatsaukseen, 95 §:ssä tarkoitettuun neljännesvuosikatsaukseen tai 96 §:ssä tarkoitettuun
vuosikertomukseen,
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta,
sijoitusrahastorikkomuksesta
sakkoon.
147 §
Rangaistus 133 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
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lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.
148 §
Milloin rikoksella, josta tässä laissa säädetään, on loukattu ainoastaan yksityisen oikeutta, ei virallinen syyttäjä saa tehdä siitä
syytettä, jollei asianomistaja ole ilmoittanut
sitä syytteeseen pantavaksi.
Muuten virallinen syyttäjä saa 146 ja
147 §:n mukaan rangaistavasta rikkomuksesta tehdä syytteen vain, jos rahoitustarkastus
on ilmoittanut sen syytteeseen pantavaksi.
149 §
Jos rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö, rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja tai vastuullisessa asemassa oleva toimihenkilö ei
ole toiminnassaan noudattanut tätä lakia,
rahastoyhtiön tai säilytysyhteisön yhtiöjärjestystä, sijoitusrahaston sääntöjä tai rahoitustarkastuksen antamia määräyksiä, lääninhallitus voi rahoitustarkastuksen esityksestä velvoittaa hänet uhkasakolla täyttämään velvollisuutensa.
150 §
Joka markkinoi yhteissijoitusyrityksen
osuuksia lain tai sen nojalla annettujen säännösten taikka viranomaismääräysten vastaisesti, voidaan kieltää jatkamasta tai uusimasta tätä menettelyä. Kieltoa on tehostettava
uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole
tarpeetonta. Kiellon määräämistä koskee
muutoin soveltuvin osin, mitä arvopaperimarkkinalain 7 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään.
Milloin yhteissijoitusyritys on olennaisesti
toiminut vastoin 1 momentissa tarkoitettuja
säännöksiä, valtioneuvosto voi kieltää yhteissijoitusyritystä jatkamasta osuuksiensa
markkinoimista Suomessa. Valtioneuvoston
on ilmoitettava päätöksestään yhteissijoitusyrityksen kotivaltion toimivattaisille viranomaisille.
23 luku
V oimaantulo- ja siirtymäsäännökset

151 §
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä
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152 §
Tällä lailla kumotaan 8 päivänä toukokuuta
1987
annettu
sijoitusrahastolaki
(480/1987) siihen myöhemmin tehtyine
muutoksineen.
153 §
Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus
sijoitusrahastolakiin tarkoittaa tämän lain
voimaantulon jälkeen viittausta tähän lakiin.
154 §
Rahastoyhtiön ja sijoitusrahastojen tilintarkastuksesta huolehtimaan on viimeistään 12
kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta valittava 36 §:ssä tarkoitetut kelpoisuusehdot täyttävät tilintarkastajat. Rahasto-osuuden arvonlaskennan tarkastamista
koskevaa 38 §:n 1 momentissa tilintarkastajalle säädettyä kelpoisuusedellytystä sovelletaan siitä hetkestä lukien, kun 36 §:n 2 momentissa tarkoitetut kelpoisuusehdot täyttävä
tilintarkastaja on valittu.
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Tämän lain 20 §:n 3 momentin ja 22 §:n
4 momentin rajoitusta äänestää rahasto-osuudenomistajien kokouksessa sovelletaan 12
kuukauden kuluttua lain voimaantulosta.
155 §
Rahastoyhtiön, joka sille kumotun lain
nojalla myönnetyn toimiluvan perusteella
harjoittaa tässä laissa tarkoitettua liiketoimintaa, ei tarvitse hakea uutta toimilupaa.
Kumotun lain nojalla vahvistetut säännöt
ja myönnetyt muut kuin 1 momentissa tarkoitetut luvat jäävät tämän lain estämättä
edelleen voimaan. Jos säännöt tai tässä momentissa tarkoitetut luvat ovat sisällöltään
ristiriidassa tämän lain kanssa, rahastoyhtiön
on kuuden kuukauden kuluessa tämän lain
voimaantulosta saatettava vireille hakemus,
jolla säännöt ja tässä momentissa tarkoitetut
luvat muutetaan tämän lain mukaisiksi.
Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva
sääntöjen vahvistamista, toimilupaa tai muuta lupaa koskeva hakemus on täydennettävä
tämän lain vaatimusten mukaiseksi.

Laki
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (57911996)
13 §:n 2 momentti seuraavasti:
13 §

sa säädetään.

Perustamispääoma

Perustettavan sijoituspalveluyrityksen, joka
saa tarjota vain 3 §:n 1 momentin 1, 5 ja 6
kohdassa tarkoitettuja sijoituspalveluja, osakepääoman on oltava vähintään miljoona
markkaa. Mikäli tässä momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittava sijoituspalveluyritys
harjoittaa myös 16 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettua toimintaa, osakepääomavaatimukseen sovelletaan, mitä 1 momentis-

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Sijoituspalveluyrityksen, joka harjoittaa
16 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettua
toimintaa ja jonka osakepääoman määrä ei
täytä 13 §:n 2 momentin vaatimuksia, on
12 kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta korotettava osakepääomansa vastaamaan tämän lain vaatimuksia tai lopetettava
säilytysyhteisön tehtävien hoitaminen.
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Laki
rahoitustarkastuslain 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (50311993) 2 §:n
5 kohta, sellaisena kuin se on laissa 572/1996, seuraavasti:
2 §

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Vaivottavat
V aivottavalla tarkoitetaan tässä laissa
5) rahastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä;

Laki
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin se on laissa 58411996, seuraavasti:
2 §
Tätä lakia sovelletaan todistukseen (arvopaperi), joka annetaan
4) rahasto-osuudesta tai siihen rinnastetta-

vasta yhteissijoitusyrityksen osuudesta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 17 päivänä toukokuuta 1991 arvo-osuusjärjestelmästä annettuun lakiin (82611991)
uusi 26 d § seuraavasti:
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mansa sijoitusrahaston rahasto-osuudet arvoosuusjärjestelmään, jollei rahoitustarkastus
erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta.

Rahasto-osuudet
Rahastoyhtiön on asetuksella säädettävään
ajankohtaan mennessä liitettävä hallinnoi-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
arvo-osuustileistä annetun lain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 17 päivänä toukokuuta 1991 arvo-osuustileistä annetun lain (82711991) 29 §:n 1
momentti, sellaisena kuin se on laissa 820/1996, seuraavasti:
29 §
Jos liikkeeseenlaskija on maksanut arvoosuuteen perustuvan suorituksen sille, jolla
arvo-osuustilin tai arvo-osuusjärjestelmästä
annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
luettelon tietojen mukaan oli eräpäivänä tai
yhtiöjärjestyksen taikka sijoitusrahaston
sääntömääräyksen mukaan määrättynä täsmäytyspäivänä oikeus ottaa vastaan suoritus,

mutta sitten käy ilmi, ettei hänellä ollutkaan
oikeutta ottaa vastaan suoritusta, on suoritus
kuitenkin pätevä, paitsi jos liikkeeseenlaskija
tiesi tai hänen p1ti tietää maksun joutuvan
väärälle henkilölle.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

Laki
rahanpeson estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun
lain (68/1998) 3 §:ään uusi 4 a kohta seuraavasti:
3 §

4 a) sijoitusrahastolaissa ( 1 ) tarkoitettu
rahastoyhtiö ja säilytysyhteisö;

Ilmoitusvelvolliset
Tässä laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia ovat:

Tämä laki tulee vmmaan
kuuta

päivänä

EV 219/1998 vp -

HE 202/1998 vp

33

Laki
kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 14 §:n 3
momentti, sellaisena kuin se on laissa 58511996, seuraavasti:
14 §
Rekisteriviranomaisen on ennen sijoitusra1
) mainittua rahastohastolaissa (
yhtiötä ja säilytysyhteisöä koskevan yhtiöjärjestyksen ja sen muutoksen hyväksymistä
varattava valtioneuvostolle ja rahoitustarkas-
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tukselle vähintään 30 vuorokautta aikaa
lausua yhtiöjärjestystä ja sen muutosta koskevasta hakemuksesta.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta

päivänä

