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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaisen si-
joituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua 
Suomessa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttami-
sesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoi-
tuspalvelua Suomessa annetun lain 4 a §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 
voimassaoloaikaa jatkettavaksi neljällä vuo-
della vuoden 2011 loppuun. 

Esitetyt muutokset liittyvät Euroopan unio-
nin laajentumiseen 1 päivänä tammikuuta 
2007, jolloin unioniin liittyy kaksi uutta jä-
senvaltiota. Uusissa jäsenvaltioissa Bulgari-
assa ja Romaniassa ei sovelleta siirtymäaika-
na sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 97/9/EY vähimmäiskorvaustasoa. Siirty-
mäaikana muut jäsenvaltiot säilyttävät oi-
keuden estää palveluiden tarjoamisen edellä 
tarkoitetussa jäsenvaltiossa toimiluvan saa-

neen palveluntarjoajan toisessa jäsenvaltiossa 
olevasta sivuliikkeestä, jollei sivuliikkeen 
tarjoamaa sijoittajan korvaussuojaa täyden-
netä direktiivin edellyttämälle vähimmäista-
solle. 

Esityksen mukaan sijoituspalveluyrityksen, 
jonka kotivaltiossa ei sovelleta direktiivin 
mukaista sijoittajien vähimmäiskorvaustasoa, 
Suomeen perustettavan sivuliikkeen välityk-
sellä ei saisi tarjota palveluja, jos sivuliike ei 
täydennä kotivaltionsa sijoittajien korvaus-
suojaa direktiivin mukaiselle vähimmäista-
solle. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan 1 päivänä maaliskuuta 2007 ja on tar-
koitettu olemaan voimassa väliaikaisesti 
vuoden 2011 loppuun.  

————— 
 
 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

1.1. Euroopan unioniin liittyvien jäsen-
valtioiden oikeus poiketa sijoittajien 
korvausjärjestelmän vähimmäiskor-
vaustasosta 

Sopimus Belgian kuningaskunnan, Tsekin 
tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan 
liittotasavallan, Viron tasavallan, Helleenien 
tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Rans-
kan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, 
Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, 
Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurhert-
tuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasa-
vallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itä-
vallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portuga-
lin tasavallan, Slovenian tasavallan, Slova-

kian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin 
kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-
Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Eu-
roopan unionin jäsenvaltiot), ja Bulgarian ta-
savallan ja Romanian välillä, Bulgarian tasa-
vallan ja Romanian liittymisestä Euroopan 
unioniin, jäljempänä liittymissopimus, alle-
kirjoitettiin huhtikuussa 2005. Liittymisso-
pimuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan sopi-
mus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2007, jos kaikki ratifioimisasiakirjat on talle-
tettu kyseiseen päivään mennessä. 

Sopimuksen 1 artiklan 3 kohdan mukaan 
liittymisehdot ovat sopimukseen liitetyssä 
asiakirjassa, jonka määräykset ovat erottama-
ton osa liittymissopimusta. Sopimukseen si-
sältyy asiakirja Bulgarian tasavallan ja Ro-
manian liittymisehdoista ja niiden sopimus-
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ten mukautuksista, joihin Euroopan unioni 
perustuu. Liittymisehtojen mukaan Bulgari-
assa ja Romaniassa ei siirtymäaikana sovelle-
ta sijoittajien korvausjärjestelmistä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 97/9/EY, jäljempänä sijoittajansuojadi-
rektiivi, vähimmäiskorvaustasoa.  

Sijoittajien vähimmäiskorvaustasoa ei so-
velleta Bulgariassa 31 päivään joulukuuta 
2009 saakka eikä Romaniassa 31 päivään 
joulukuuta 2011 saakka. Kumpikin jäsenval-
tio varmistaa, että sen järjestelmät tarjoavat 
liittymisehdoissa vahvistetun tason mukaisen 
sijoittajien korvaussuojan ja että turvan taso 
nostetaan siirtymäaikana portaittain direktii-
vin edellyttämälle vähimmäistasolle. Kyseis-
ten valtioiden sijoittajien korvaussuojan taso 
on siirtymäaikana seuraava: 

Bulgaria varmistaa, että sen sijoittajien 
korvausjärjestelmä tarjoaa vähintään 12 000 
euron suojan 31 päivään joulukuuta 2007 asti 
ja vähintään 15 000 euron suojan 1 päivän 
tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 
2009 välisenä aikana. 

Romania varmistaa, että sen sijoittajien 
korvausjärjestelmä tarjoaa vähintään 4 500 
euron suojan 31 päivään joulukuuta 2007 as-
ti, vähintään 7 000 euron suojan 1 päivän 
tammikuuta 2008 ja 31 päivän joulukuuta 
2008 välisenä aikana, vähintään 9 000 euron 
suojan 1 päivän tammikuuta 2009 ja 31 päi-
vän joulukuuta 2009 välisenä aikana, vähin-
tään 11 000 euron suojan 1 päivän tammi-
kuuta 2010 ja 31 päivän joulukuuta 2010 vä-
lisenä aikana, ja vähintään 15 000 euron suo-
jan 1 päivän tammikuuta 2011 ja 31 päivän 
joulukuuta 2011 välisenä aikana. 

Liittymisehtojen mukaan siirtymäaikana 
muut jäsenvaltiot säilyttävät oikeuden estää 
niiden alueelle perustetun bulgarialaisen tai 
romanialaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liikkeen toiminta, jollei kyseinen sivuliike 
ole liittynyt tai kunnes se liittyy virallisesti 
tunnustettuun sijoittajien korvausjärjestel-
mään kyseisen jäsenvaltion alueella sijoitus-
palveluyrityksen kotivaltion korvaustason ja 
sijoittajansuojadirektiivin edellyttämän vä-
himmäistason välisen eron kattamiseksi.  

Vastaava siirtymäkausi on tehty vuonna 
2004, jolloin Euroopan unioni laajeni edelli-
sen kerran. Vuonna 2004 liittyneiden jäsen-
valtioiden osalta siirtymäkausi päättyy vuo-
den 2007 loppuun mennessä, mutta Slova-

kian tasavallassa toimiluvan saaneiden sijoi-
tuspalveluyritysten osalta siirtymäkausi on 
päättynyt vuoden 2006 lopussa. 

 
 

1.2. Sijoittajansuojadirektiivin vähim-
mäistaso ja sijoittajien korvaussuoja 
Suomessa 

Sijoittajansuojadirektiivin 2 artiklan 2 koh-
dan mukaan sijoittajia koskevan korvausjär-
jestelmän on katettava saatavat, jotka aiheu-
tuvat siitä, että sijoituspalveluyritys ei pysty 
maksamaan sijoittajille takaisin varoja, jotka 
se on sijoittajille velkaa tai jotka kuuluvat si-
joittajille ja joita säilytetään niiden lukuun si-
joitustoimien yhteydessä, tai jotka aiheutuvat 
siitä, että sijoituspalveluyritys ei pysty pa-
lauttamaan sijoittajille niille kuuluvia ja nii-
den lukuun sijoitustoimien yhteydessä säily-
tettäviä, hallinnoitavia tai hoidettavia rahoi-
tusmarkkinavälineitä. Jäsenvaltioiden on 
4 artiklan mukaan huolehdittava siitä, että 
järjestelmässä määrättävä kate ei ole pie-
nempi kuin 20 000 euroa sijoittajaa kohti ka-
tettavien saatavien osalta. Jäsenvaltiot voivat 
säätää, että järjestelmä ei koske tiettyjä sijoit-
tajia joko lainkaan tai täysimääräisesti.  

Sijoittajansuojadirektiivi pantiin täytäntöön 
1 päivänä tammikuuta 1998 voimaan tulleel-
la lailla sijoituspalveluyrityksistä annetun 
lain muuttamisesta (518/1998), jolla lakiin si-
joituspalveluyrityksistä (579/1996) lisättiin 
sijoittajien korvausrahastoa koskevat sään-
nökset. Sijoittajien korvausrahastosta turva-
taan piensijoittajien saamiset sijoituspalvelu-
yrityksen tai luottolaitoksen maksukyvyttö-
myystilanteessa.  

Korvausrahaston varoista suoritetaan sijoi-
tuspalveluyrityksen hallussa tai hallinnoita-
vana sijoituspalvelun tarjoamisen yhteydessä 
tai sen tarjoamien sijoituskohteiden säilytys- 
ja hoitopalvelujen yhteydessä olevat sijoitta-
jien saamiset. Jos sijoituspalveluyrityksellä 
on oikeus vastaanottaa sijoituspalvelun yh-
teydessä asiakkaalta takaisinmaksettavia va-
roja tilille, kuuluvat palvelun yhteydessä ole-
vat varat rahaston varoista korvattaviin saa-
misiin. Samalle sijoittajalle maksettavan kor-
vauksen määrä on yhdeksän kymmenesosaa 
sijoittajan samalta sijoituspalveluyritykseltä 
olevan saamisen määrästä, kuitenkin enin-
tään 20 000 euroa. Sijoittajien korvausrahas-
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tosuoja vastaa sijoittajansuojadirektiivin 
edellyttämää vähimmäiskorvaustasoa. 

 
1.3. Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen 

oikeudesta perustaa sivuliike  
Suomeen 

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa 
annetun lain (580/1996) mukaan ulkomainen 
sijoituspalveluyritys voi perustaa Suomeen 
kiinteän toimipaikan eli sivuliikkeen, josta se 
voi tarjota sen toimilupaan sisältyviä sijoi-
tuspalveluja. Sijoituspalveluyritys, jonka ko-
tipaikka on Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa voi perustaa sivuliikkeen 
Suomeen sen jälkeen, kun sijoituspalveluyri-
tykselle toimiluvan myöntäneen valtion Ra-
hoitustarkastusta vastaava valvontaviran-
omainen on toimittanut Rahoitustarkastuksel-
le sivuliikkeen perustamista koskevan ilmoi-
tuksen. Ilmoituksessa on oltava tiedot perus-
tettavaksi aiotun sivuliikkeen liiketoiminnas-
ta, hallinnosta, vastuuhenkilöistä ja toimipai-
kasta sekä muista tarpeellisista seikoista 
(4 §).  

Sivuliike voidaan perustaa ja se voi aloittaa 
toimintansa viimeistään kahden kuukauden 
kuluessa siitä, kun Rahoitustarkastus on vas-
taanottanut 1 momentissa tarkoitetun ilmoi-
tuksen. Rahoitustarkastuksen on mainitun 
ajan kuluessa annettava tarpeelliseksi katso-
mansa määräykset sivuliikkeen valvontaa 
koskevasta tietojenantovelvollisuudesta ja 
asetettava yleisen edun vuoksi tarpeelliset 
ehdot sivuliikkeen toiminnan harjoittamiselle 
(4 §). 

Lain 4 a §:ssä on säännökset ulkomaisen 
sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeen mahdol-
lisuudesta hakea Suomessa sijoituspalvelu-
yrityksistä annetussa laissa tarkoitetun sijoit-
tajien korvausrahaston jäsenyyttä täyden-
tääkseen kotivaltionsa mukaista sijoittajien 
saamisten suojaa, jos sen kotivaltion suoja ei 
ole yhtä riittävä kuin Suomen lain mukainen 
korvausrahastosuoja. Korvausrahaston jäse-
nyyden edellytyksenä on, että kotivaltion 
suojaa ei pidetä riittävänä verrattuna suoma-
laisen korvausrahaston suojaan. Hakemuk-
sessa on oltava riittävät tiedot ulkomaisesta 
sijoituspalveluyrityksestä ja sen kotivaltion 
suojajärjestelmästä. Korvausrahaston on 
pyydettävä hakemuksesta Rahoitustarkastuk-

sen ja Suomen Pankin lausunto. Korvausra-
hasto voi hylätä hakemuksen, jos ulkomaisen 
sijoituspalveluyrityksen kotivaltion suojaa 
voidaan pitää riittävänä ja Rahoitustarkastus 
antaa siihen suostumuksensa. Laissa sääde-
tään korvausrahaston velvollisuudesta määrä-
tä siitä, mitä sijoittajan saamisia ja mihin 
määrään Suomessa oleva korvausrahasto 
korvaa ja mikä on sijoituspalveluyrityksen 
maksettavaksi tuleva kannatusmaksu sekä 
korvaustilanteessa noudatettavista menette-
lyistä. 

Liittymissopimuksen voimaantulopäivästä 
lukien uudessa jäsenvaltiossa toimiluvan 
saanut sijoituspalveluyritys voi ilmoitusme-
nettelyn kautta perustaa Suomeen sivuliik-
keen ja tarjota täällä palvelua. Sivuliikkeen 
asiakkaat kuuluvat sijoituspalveluyrityksen 
kotivaltion sijoittajien korvausjärjestelmän 
piiriin. Liittymissopimuksen ehtojen mukaan 
Bulgarialla on vuoden 2009 ja Romanialla on 
vuoden 2011 loppuun ulottuva siirtymäaika 
sijoittajansuojadirektiivin mukaisen sijoitta-
jien korvaussuojan vähimmäistason saavut-
tamiselle. Suomessa toimivan sivuliikkeen 
asiakkaina olevien sijoittajien korvaussuoja 
rajoittuisi siirtymäaikana liittymissopimuk-
sessa mainittuihin enimmäismääriin. 

Lailla ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen 
oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa 
annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttami-
sesta (317/2004) velvoitettiin sijoituspalve-
luyritys, jonka kotivaltiossa liittymisehtojen 
mukaan ei sovelleta direktiivin mukaista vä-
himmäiskorvaustasoa, hakemaan Suomeen 
perustettavalle sivuliikkeelle korvausrahaston 
jäsenyyttä kotivaltionsa järjestelmän mukai-
sen korvaussuojan ja direktiivin vähimmäis-
korvaustason välisen eron kattamiseksi. Laki 
on voimassa väliaikaisesti vuoden 2007 lop-
puun. 

 
1.4. Keskeiset ehdotukset 

Esityksen tarkoituksena on jatkaa siirtymä-
kautta bulgarialaisten ja romanialaisten pal-
veluntarjoajien osalta Bulgarian ja Romanian 
liityttyä Euroopan unioniin. Näin on tarkoitus 
edelleen turvata ulkomaisten sijoituspalvelu-
yritysten Suomessa olevien sivuliikkeiden si-
joittajien direktiivin mukainen vähimmäis-
turva siitä riippumatta, missä jäsenvaltiossa 
sijoituspalveluyritys on saanut toimilupansa. 
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Vaatimus suojan täydentämisestä direktiivin 
edellyttämälle vähimmäistasolle olisi voi-
massa liittymissopimuksessa määrätyn siir-
tymäajan, jonka kuluessa uusien jäsenvalti-
oiden on saatettava korvaussuojansa direktii-
vin vähimmäistasolle.  

Edellä esitetyn mukaisesti ehdotetaan jat-
kettavaksi ulkomaisen sijoituspalveluyrityk-
sen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suo-
messa annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta annetun lain voimaantulo-
säännöstä. Säännöksen voimassaoloa ehdote-
taan jatkettavaksi neljällä vuodella vuoden 
2011 loppuun asti. Lakia ehdotetaan sovellet-
tavaksi Bulgarian tasavallassa toimiluvan 
saaneeseen sijoituspalveluyrityksen Suomes-
sa olevaan sivuliikkeeseen 31 päivään joulu-
kuuta 2009 ja Romaniassa toimiluvan saa-
neeseen sijoituspalveluyrityksen Suomessa 
olevaan sivuliikkeeseen 31 päivään joulukuu-
ta 2011. 

 
2.  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetuilla säännöksillä ei ole välittömiä 

taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä turvat-
taisiin sijoittajille Suomessa direktiivin mu-
kainen sijoittajien vähimmäiskorvaustaso liit-
tymissopimuksen mukaisina siirtymäaikoina 
riippumatta siitä, että palveluntarjoajan koti-
valtiossa ei sovelleta direktiivin mukaista vä-
himmäistasoa. 

 
3.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Ehdotuksesta pyydettiin lausunto oike-
usministeriöltä, Suomen Pankilta, Rahoitus-
tarkastukselta ja Sijoittajien korvausrahastol-
ta. Lausunnonantajilla ei ollut huomautetta-
vaa ehdotuksesta. 

 
4.  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päi-
vänä maaliskuuta 2007.  

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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        Lakiehdotus 

 
 
 
 

Laki 

 
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun 

lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen  
muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa 

annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain 
(317/2004) voimaantulosäännös seuraavasti: 

 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-

kuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2011. 

——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 200 . 

 

————— 

Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 2007 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma 
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Liite 
 

Rinnakkaistekstit 

 

Laki 

 
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun 

lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen  
muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa 

annetun lain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun lain 
(317/2004) voimaantulosäännös seuraavasti: 
  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2007. Lakia sovelletaan Slova-
kian tasavallassa toimiluvan saaneeseen si-
joituspalveluyrityksen Suomessa olevaan 
sivuliikkeeseen 31 päivään joulukuuta 
2006. 
 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tou-
kokuuta 2004 ja on voimassa 31 päivään 
joulukuuta 2011. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä   
kuuta 200 . 

——— 
 
 

 
 


