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LAKIEHDOTUKSET 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 
1. Joukkorahoituslaki 

 

1 luku. Yleiset säännökset 

 

1 § Soveltamisala 

 

Tämä laki koskee vastikkeellisen laina- tai sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen hank-

kimista ja välittämistä.  

   

Rahankeräyksestä säädetään rahankeräyslaissa (255/2006). 

 

Tämän lain säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta, jos lainamuotoisessa joukkorahoituk-

sessa velallisena on kuluttaja.  

 

Joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuudesta säädetään arvopaperimarkkina-

laissa (746/2012). 

 

2 § Määritelmät 

 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) lainamuotoisella joukkorahoituksella ammattimaisesti vastiketta vastaan harjoitetta-

vaa luotonvälitystä;  

2) sijoitusmuotoisella joukkorahoituksella oman tai vieraan pääoman ehtoista joukkora-

hoitusta arvopaperia koskevassa merkintä-, sijoitus- tai niihin rinnastettavassa sopi-

muksessa määritellyn suuruisen omistuksen tai muun osuuden hankkimiseksi yrityk-

sestä tai muusta yhteisöstä; 

3) joukkorahoituksen välittäjällä elinkeinonharjoittajaa, joka ei ole sijoituspalveluyritys, 

ja joka tarjoaa sijoituspalveluna yksinomaan toimeksiantojen vastaanottamista ja välit-

tämistä tai sijoitusneuvontaa; 

4) joukkorahoituksen saajalla joukkorahoituksella varoja hankkivaa yritystä, joka ei ole 

pörssiyhtiö, tai muuta yhteisöä; 

5) arvopaperilla arvopaperimarkkinalain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua arvopaperia; 

6) rahoitusvälineellä sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua arvopa-

peria ja muuta rahoitusvälinettä; 

7) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 1 luvun 7 §:ssä tar-

koitettua luottolaitosta; 

8) maksulaitoksella maksulaitoslain (297/2010) 5 §:n 2 kohdassa tarkoitettua maksulai-

tosta ja ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain (298/2010) 2 

§:n 1 kohdassa tarkoitettua ulkomaista maksulaitosta; 

9) rahastoyhtiöllä sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua 

rahastoyhtiötä ja 2 §:n 1 momentin 10 b kohdassa tarkoitettua ulkomaista ETA-

rahastoyhtiötä; 

10) sijoituspalveluyrityksellä sijoituspalvelulain 1 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar-

koitettua sijoituspalveluyritystä ja 1 luvun 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 

ulkomaista sijoituspalveluyritystä; 
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11) vaihtoehtorahastojen hoitajalla vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 

(162/2014) 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vaihtoehtorahastojen hoitajaa ja ETA-

vaihtoehtorahastojen hoitajaa. 

 

2 luku. Oikeus välittää joukkorahoitusta 

 

3 § Rekisteröitymisvelvollisuus 

 

Elinkeinonharjoittaja saa välittää joukkorahoitusta vain, jos se on rekisteröitynyt tä-

män luvun mukaisesti joukkorahoituksen välittäjäksi Finanssivalvonnan ylläpitämään 

rekisteriin (joukkorahoituksen välittäjien rekisteri). 

 

Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske kuitenkaan luottolaitosta, maksulaitosta, rahasto-

yhtiötä, sijoituspalveluyritystä tai vaihtoehtorahastojen hoitajia niiden välittäessä 

joukkorahoitusta sijoituspalveluna. Rekisteröitymisvelvollisuus ei myöskään koske 

laissa eräiden luotonantajien rekisteröinnistä (747/2010) tarkoitettuja luotonantajia. 

 

4 § Rekisteri-ilmoitus 

 

Sen, joka aikoo välittää joukkorahoitusta, on sisällytettävä rekisteri-ilmoitukseen: 

1) 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot; 

2) selvitys 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista henkilöistä, joiden luotettavuus ja rahoi-

tusmarkkinoiden toiminnan tuntemus tulee arvioitavaksi; 

3) selvitys 7 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden koulutuksesta ja työkokemuksesta. 

 

Ilmoituksen tekijän on Finanssivalvonnan pyynnöstä toimitettava muitakin tietoja, 

jotka ovat tarpeen rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arvioimiseksi. 

 

5 § Rekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen 

 

Joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin merkitään: 

1) elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syn-

tymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu 

vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa joukkorahoitusta välite-

tään; 

2) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymä-

aika, joiden luotettavuus ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemus on rekisteri-

ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty; 

3) Finanssivalvonnan antama rekisteritunnus ja rekisteröinnin päivämäärä; 

4) rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta. 

 

Joukkorahoituksen välittäjän on viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle rekiste-

riin merkittyjen tietojen muutoksista, samoin kuin toimintansa lopettamisesta. 

 

6 § Rekisteröinnin edellytykset 

 

Finanssivalvonnan on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä joukkorahoituksen välittäjäksi, 

jos: 

1) ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa; 
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2) ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa, yrityksen saneerausmenettelyssä tai muussa 

maksukyvyttömyysmenettelyssä ja, jos hän on luonnollinen henkilö, on täysi-ikäinen 

eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu; 

3) ilmoituksen tekijä on luotettava; 

4) ilmoituksen tekijällä on sellainen rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemus kuin 

joukkorahoituksen välityksen luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen. 

 

Sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen välittäjällä on oltava omaa pääomaa vähintään 

50 000 euroa, jollei sijoituspalvelulain 6 luvusta muuta johdu. 

 

Joukkorahoituksen välittäjän on toimitettava Finanssivalvonnalle säännöt, joista ilme-

nee, miten joukkorahoituksen välitys tapahtuu sekä mitä edellytyksiä, oikeuksia ja 

velvollisuuksia joukkorahoituksen saajille ja muille asiakkaille asetetaan. 

 

Finanssivalvonta voi evätä rekisteröinnin, jos olosuhteet huomioon ottaen on ilmeistä, 

että ilmoituksen tekijä aikoo toimia toisen välikätenä. 

 

7 § Luotettavuus ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemus 

 

Ilmoituksen tekijää ei pidetä 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa edellytetyllä tavalla luotet-

tavana, jos hänet on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden arviota edeltäneen vuoden 

aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana 

sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmei-

sen sopimaton välittämään joukkorahoitusta, toimimaan joukkorahoituksen välittäjän 

omistajana taikka toimimaan sen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, toimitusjohta-

jana tai toimitusjohtajan sijaisena taikka muussa ylimmässä johdossa, taikka jos hän 

on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toi-

mimaan mainitunlaisessa tehtävässä. 

 

Vaatimus luotettavuudesta ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemuksesta koskee 

elinkeinonharjoittajan toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja vara-

jäsentä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastettavan toimielimen jäsentä ja varajäsentä, 

vastuunalaista yhtiömiestä sekä muuta ylimpään johtoon kuuluvaa samoin kuin sitä, 

jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai 

osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai määräämisvalta 

muussa yhteisössä. 

 

Jos elinkeinonharjoittaja harjoittaa myös muuta liiketoimintaa kuin joukkorahoituksen 

välitystä, vaatimus koskee niitä henkilöitä, jotka tosiasiallisesti vastaavat joukkorahoi-

tuksen välityksestä. 

 

8 § Rekisteristä poistaminen 

 

Finanssivalvonnan on poistettava joukkorahoituksen välittäjä rekisteristä, jos: 

1) joukkorahoituksen välittäjä on lopettanut toimintansa; 

2) 6 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset eivät enää 

täyty; 

3) joukkorahoituksen välittäjä toimii toisen välikätenä; 
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4) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty rekisteröinnin edellytys ei enää täyty eikä 

joukkorahoituksen välittäjä ole Finanssivalvonnan antamassa kehotuksessa asetetussa 

määräajassa ilmoittanut uusia henkilöitä, jotka täyttävät asetetut vaatimukset rahoi-

tusmarkkinoiden toiminnan tuntemuksesta; tai 

5) joukkorahoituksen välittäjän tai sen ylimmän johdon toiminnassa ilmenee vakavia 

tai toistuvia laiminlyöntejä. 

 

Sen jälkeen kun elinkeinonharjoittaja on poistettu rekisteristä, se ei voi enää harjoittaa 

joukkorahoituksen välitystä. 

 

3 luku. Asiakkaansuoja 
 

9 § Joukkorahoituksen välittäjän oikeus ilman toimilupaa tarjota sijoituspalvelua 

 

Se, joka välittää joukkorahoitusta sijoituspalveluna ilman sijoituspalveluyrityksen 

toimilupaa, saa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n 1 ja 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla 

ainoastaan välittää ja vastaanottaa arvopapereita ja rahasto-osuuksia koskevia toimek-

siantoja sekä tarjota näihin rahoitusvälineisiin liittyvää sijoitusneuvontaa. 

 

Rahoitusvälineinä ei tätä pykälää sovellettaessa kuitenkaan pidetä sellaisia arvopape-

reita, jotka eivät ole arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja arvopapereita. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja toimeksiantoja saa välittää ainoastaan luottolaitok-

selle, rahastoyhtiölle, sijoituspalveluyritykselle ja vaihtoehtorahastojen hoitajalle sekä 

kolmannessa maassa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyrityksen ja luottolaitoksen si-

vuliikkeelle, joka noudattaa sijoituspalvelulakia ja luottolaitostoiminnasta annettua la-

kia vastaavia toiminnan vakautta koskevia sääntöjä. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja sijoituspalveluja saa tarjota Suomesta ETA-alueelle, 

jollei sitä ole toisessa ETA-alueeseen kuuluvassa valtiossa kielletty tai rajoitettu. 

Kolmansista maista säädetään erikseen. 

 

10 § Joukkorahoituksen välittäjän menettelytavat ja velvollisuudet sijoittajaa kohtaan 

 

Joukkorahoituksen välittäjän on toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti 

ja asiakkaan edun mukaisesti.  

 

Joukkorahoituksen välittäjän on noudatettava: 

1) sijoituspalvelulain 7 luvun 10 §:n säännöksiä eturistiriitojen hallinnasta, 

2) sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n 4 momentin säännöksiä kiellosta antaa sijoitus-

palvelun ja oheispalvelun markkinoinnissa totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tie-

toa, 5 §:n säännöksiä tiedonantovelvollisuudesta, 9 §:n säännöksiä liiketoimista ja pal-

veluista säilytettävistä tiedoista ja 10 §:n säännöksiä puhelujen tallentamisesta. 

 

Joukkorahoituksen välittäjä ei saa hallinnoida eikä pitää hallussaan asiakkaansa varoja 

tai arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja arvopapereita eikä saa olla velkaa asiakkaal-

leen. Joukkorahoituksen välittäjän, joka on rekisteröitynyt 2 luvun mukaisesti, ei tar-

vitse liittyä sijoituspalvelulain 11 luvussa tarkoitettuun sijoittajien korvausrahastoon. 
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11 § Tiedonantovelvollisuus 

 

Joukkorahoituksen markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia 

tietoja. Tieto, jonka totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus käy ilmi tiedon esittämi-

sen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä joukkorahoituksen asiakkaalle, 

on viivytyksettä oikaistava tai täydennettävä riittävällä tavalla. 

 

Joukkorahoituksen saajan on perustellun arvion tekemiseksi joukkorahoituksen saajas-

ta ja tarjouksen edullisuudesta julkistettava 20 §:n mukaisesti ennen varainhankinnan 

aloittamista oikeat ja riittävät tiedot seikoista, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikut-

tamaan yrityksen arvoon tai takaisinmaksukykyyn. Joukkorahoituksen välittäjän on 

huolehdittava siitä, että joukkorahoitusyritys täyttää tässä momentissa säädetyn vel-

vollisuuden. 

 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään joukkorahoituksen välittäjästä, koskee myös luotto-

laitosta, maksulaitosta, rahastoyhtiötäsijoituspalveluyritystä ja vaihtoehtorahastojen 

hoitajaa, jos ne välittävät joukkorahoitusta.  

 

Sen estämättä, mitä arvopaperimarkkinalain 4 luvun 3 §:ssä säädetään, joukkorahoi-

tuksen saajan ei tarvitse julkaista esitettä, jos arvopapereita tarjotaan Euroopan talous-

alueella (ETA-alue) 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 3 500 

000 euron suuruinen määrä. 

 

12 § Asiakkaan tunteminen 

 

Asiakkaan tuntemisesta säädetään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 

ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008). 

 

Joukkorahoituksen välittäjä ei saa välittää joukkorahoitusta tai muutoin osallistua va-

rainhankintaan joukkorahoituksen saajalle, joka on konkurssissa, yrityksen sanee-

rausmenettelyssä tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä. 

 

4 luku. Valvonta ja seuraamukset 
 

13 § Valvonta 

 

Tämän lain säännösten noudattamista valvoo Finanssivalvonta. 

 

Kuluttaja-asiamies valvoo tämän lain noudattamista silloin, kun joukkorahoituksen 

välittäjän asiakkaana on kuluttaja.  

 

Finanssivalvonnan yhteistyöstä kuluttaja-asiamiehen kanssa säädetään Finanssival-

vonnasta annetun lain (878/2008) 45 §:ssä. 

 

14 § Rangaistussäännökset 

 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta ilman rekisteröintiä välittää joukko-

rahoitusta 2 luvun säännösten vastaisesti tai hankkii joukkorahoituksella varoja sellai-

selle joukkorahoituksen saajalle, joka on konkurssissa, yrityksen saneerausmenettelys-
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sä tai muussa maksukyvyttömyysmenettelyssä, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen 

tai siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, joukkorahoitusrikoksesta 

sakkoon tai enintään yhdeksi vuodeksi vankeuteen. 

 

Rangaistus 16 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-

lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa ran-

gaistusta. 

 

15 § Rikemaksu ja seuraamusmaksu 

 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja sään-

nöksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään rikemaksu, ovat tämän lain 

17 §:n säännökset suosituksia antavaan toimielimeen kuulumisesta ja siihen liittyvästä 

ilmoitusvelvollisuudesta. 

 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-

töksiä, joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään seuraamusmaksu, ovat: 

1) tämän lain 10 §:ssä tarkoitetut sijoituspalvelulain 7 luvun 10 §:n säännökset eturis-

tiriitojen hallinnasta; 

2) tämän lain 10 §:ssä tarkoitetut sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n 4 momentin sään-

nökset kiellosta antaa sijoituspalvelun ja oheispalvelun markkinoinnissa totuudenvas-

taista tai harhaanjohtavaa tietoa, 5 §:n säännökset tiedonantovelvollisuudesta, 9 §:n 

säännökset liiketoimista ja palveluista säilytettävistä tiedoista ja 10 §:n säännökset pu-

helujen tallentamisesta; 

3) tämän lain 12 §:ssä säädetyn asiakkaan tuntemisvelvollisuuden tai 11 §:ssä ja 20 

§:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden. 

 

Hallinnollisten seuraamusten määräämisestä, julkistamisesta, täytäntöönpanosta ja kä-

sittelystä markkinaoikeudessa säädetään Finanssivalvonnasta annetun lain 4 luvussa.  

 

16 § Vahingonkorvausvelvollisuus 

 

Joukkorahoituksen välittäjä ja joukkorahoituksen saaja ovat velvollisia korvaamaan 

vahingon, jonka ne ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut asiakkaalleen tai 

muulle henkilölle tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisella menette-

lyllä. 

 

Joukkorahoituksen välittäjän ja joukkorahoituksen saajan hallituksen jäsen ja toimitus-

johtaja ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka he ovat tehtävässään tahallaan tai 

huolimattomuudesta aiheuttaneet joukkorahoituksen välittäjälle tai sen osakkeenomis-

tajalle, yhtiömiehelle tai jäsenelle taikka muulle henkilölle rikkomalla tämän lain tai 

sen nojalla annettuja säännöksiä. Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta, 

jollei menettelystä vastuussa oleva osoita menetelleensä huolellisesti.  

 

Joukkorahoituksen välittäjän ja joukkorahoituksen saajan osakkeenomistaja, yhtiö-

mies ja jäsen ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka he ovat myötävaikuttamal-

la tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten rikkomiseen tahallaan tai huolimat-

tomuudesta aiheuttaneet joukkorahoituksen välittäjälle, sen osakkeenomistajalle, yh-

tiömiehelle, jäsenelle tai muulle henkilölle.  
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Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain (  /20  ) 

10 luvun 3 §:ssä.  

 

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai use-

amman korvausvelvollisen kesken säädetään vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 

luvussa. 

 

5 luku. Erinäiset säännökset 
 

16 a § Rekisterin tietojen antaminen verkkopalveluna 

 

Jokaisella on oikeus saada 2 luvussa tarkoitetusta rekisteristä yritys- ja yhteisötunnuk-

sella yksilöimästään muusta rekisteröitymisvelvollisesta kuin luonnollisesta henkilöstä 

ja kuolinpesästä rekisteriin talletetut tiedot. Poiketen siitä, mitä viranomaisten toimin-

nan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:ssä säädetään, Finanssivalvonta antaa 

tietoja vain verkkopalveluna toteutettavan tietopalvelun kautta, jollei tietojen antami-

sesta tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. 

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin tietoihin ei sovelleta, mitä luottotietolain 

(527/2007) 21 §:ssä säädetään julkisesta rekisteristä saatavan tiedon merkitsemisestä 

luottotietorekisteriin. 

 

17 § Itsesääntely 

 

Joukkorahoituksen välittäjän on suoraan tai välillisesti kuuluttava riippumattomaan, 

alan toimijoita laajasti edustavaan Suomessa perustettuun toimielimeen, joka on anta-

nut suosituksen joukkorahoituksen välitystä koskevan avoimuuden ja läpinäkyvyyden 

edistämiseksi, tai sen on sitouduttava noudattamaan kyseisen toimielimen antamia 

suosituksia tai julkistettava perustelut sille, miksei se ole niihin sitoutunut.  

 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tai siihen rinnastettava toimielin voi antaa hyvien käy-

täntöjen noudattamisen edistämiseksi myös muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja tä-

män lain soveltamisalaa koskevia suosituksia.  

 

Joukkorahoituksen välittäjän on ilmoitettava Finanssivalvonnalle, mihin 1 ja 2 mo-

mentissa tarkoitettuun toimielimeen se kuuluu tai minkä toimielimen tai toimielinten 

antamia suosituksia se noudattaa. Finanssivalvonnan pyynnöstä toimielimen on toimi-

tettava Finanssivalvonnalle sääntönsä ja muut Finanssivalvonnan pyytämät valvonnan 

kannalta tarpeelliset tiedot toimielimestä. 

 

Suositukseen perustuva tai muu sopimusehto, jolla poiketaan tämän lain säännöksistä 

asiakkaan tai lainanottajan vahingoksi, on mitätön. 

 

18 § Salassapitovelvollisuus 

 

Joka joukkorahoituksen välittäjän toimielimen jäsenenä tai varajäsenenä tai sen palve-

luksessa taikka sen toimeksiannosta tehtävää suorittaessaan on saanut tietää joukkora-

hoituksen saajan tai joukkorahoituksen välittäjän muun asiakkaan tai muun sen toi-
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mintaan liittyvän henkilön taloudellista asemaa tai yksityisen henkilökohtaisia oloja 

koskevan seikan taikka liike- tai ammattisalaisuuden, on velvollinen pitämään sen sa-

lassa, jollei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suostumustaan sen 

ilmaisemiseen. Salassa pidettäviä tietoja ei saa myöskään antaa joukkorahoituksen vä-

littäjän yhtiökokoukselle tai sitä vastaavan toimielimen kokoukselle eikä kokoukseen 

osallistuvalle osakkeenomistajalle, jäsenelle, yhtiömiehelle tai muulle henkilölle. 

 

19 § Muutoksenhaku 

 

Muutoksenhausta Finanssivalvonnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen sääde-

tään hallintolainkäyttölaissa (586/1986) ja Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä. 

 

Tässä laissa tarkoitettua päätöstä rekisteristä poistamisesta on muutoksenhausta huo-

limatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

 

20 § Asetuksenantovaltuus 

 

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset joukkorahoi-

tuksen saajan velvollisuudesta julkaista 

1) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut oikeat ja riittävät tiedot, kun Euroopan parlamen-

tin ja neuvoston direktiiviä 2003/71/EY arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai 

kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direk-

tiivin 2001/34/EY muuttamisesta (esitedirektiivi) ei sovelleta tarjoukseen; 

2) 11 §:ssä tarkoitettujen oikeiden ja riittävien tietojen rakenne ja sisältö laskettuna 

12 kuukauden ajalta, vastikkeeltaan ETA-alueella yhteensä alle 5 000 000 euron, 

mutta vähintään 3 500 000 euron suuruisesta tarjouksesta.  

 

21 § Finanssivalvonnan määräystenantovaltuudet 

 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten 8 §:ssä tarkoitetun rekis-

teristä poistamisen yhteydessä toiminnan lopettamisen tulee tapahtua. 

 

22 § Siirtymäsäännökset 

 

Joukkorahoituksen välittäjän on jätettävä hakemus rekisteröitymisestä viimeistään 

kolmen kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 

 

Se, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa tämän lain mukaan rekisteröintiä edel-

lyttävää toimintaa, saa jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä 

on tehty, jos 4 §:ssä tarkoitettu rekisteri-ilmoitus tehdään kolmen kuukauden kuluessa 

lain voimaantulosta. 

 

Rekisteri-ilmoitus voidaan ottaa käsiteltäväksi ennen tämän lain voimaantuloa ja il-

moituksen tekijä voidaan rekisteröidä joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin tämän 

lain tullessa voimaan. 

 

Joukkorahoituksen välittäjän on tehtävä Finanssivalvonnalle viimeistään kuuden kuu-

kauden kuluttua tämän lain voimaantulosta ilmoitus siitä, mihin 17 §:n 1 momentissa 

tarkoitettuun toimielimeen se kuuluu tai mikä toimielin on antanut 17 §:n 1 ja 2 mo-
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mentissa tarkoitetun suosituksen, jota joukkorahoituksen välittäjä on sitoutunut nou-

dattamaan. 

 

Tämän lain 14 §:ää ja 15 §:ää sovelletaan kolmen kuukauden kuluttua tämän lain 

voimaantulosta ja 17 §:ää kuuden kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta. 

 

Voimaantulo 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 

2. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan sijoituspalvelulain (747/2012) 2 luvun 3 §:n 2 momentti, 

muutetaan 6 luvun 1 §:n 2 momentti ja 11 luvun 2 §:n 2 momentti, 

lisätään 1 luvun 2 §:n 2 momenttiin uusi 7 kohta sekä 2 lukuun uusi 3 a § ja uusi 5 §, seuraavasti: 

 

1 luku. Yleiset säännökset 
 

2 § Poikkeukset lain soveltamisalasta 

 

Tämä laki ei koske: 

— — — — — — — — — — — — — — 

7) joukkorahoituslaissa (  /20 ) tarkoitettua joukkorahoituksen välittäjää.  

 

2 luku. Oikeus tarjota sijoituspalvelua 
 

3 a § Muiden sijoituskohteiden kuin rahoitusvälineiden tarjoaminen oheispalveluna 

 

Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaan sisältyy oikeus tarjota toimeksiantojen välit-

tämistä tai toteuttamista, omaisuudenhoitoa taikka sijoitusneuvontaa, se saa tarjota 

myös muuta sijoituskohdetta kuin rahoitusvälinettä koskevaa palvelua sekä tätä sijoi-

tuskohdetta koskevaa sijoitus- ja rahoitusneuvontaa. Jos sijoituspalveluyrityksen toi-

milupaan sisältyy oikeus tarjota rahoitusvälineiden säilyttämistä, se saa tarjota myös 

muuta sijoituskohdetta kuin rahoitusvälinettä koskevaa toimiluvan mukaista palvelua. 

 

5 § Asetuksenantovaltuus 

 

Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset siitä, mitä si-

joituskohteita on pidettävä 3 a §:ssä tarkoitettuina muina sijoituskohteina. 

 

6 luku. Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset toimintaedellytykset ja talouden vakauden 

valvonta 

 

1 § Vähimmäispääoma 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

Sellaisen sijoituspalveluyrityksen, jolla on hallussaan asiakasvaroja ja joka tarjoaa si-

joituspalveluna vain toimeksiantojen välittämistä, toimeksiantojen toteuttamista tai 
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omaisuudenhoitoa, osakepääoman on oltava vähintään 125 000 euroa. Tällainen sijoi-

tuspalveluyritys ei saa harjoittaa sijoituspalveluna kaupankäyntiä omaan lukuun tai 

liikkeeseenlaskun takaamista. 

 — — — — — — — — — — — — — — 

 

11 luku. Sijoittajien korvausrahasto 

 

2 § Korvausrahaston säännöt 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

Säännöissä tulee olla tässä ja muualla laissa olevia säännöksiä täydentävät määräykset 

ainakin siitä: 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

3) milloin ja miten kannatusmaksu ja hallinnointikustannukset tulee maksaa sekä mi-

ten joukkorahoitusta sijoituspalveluna tarjoavien kannatusmaksussa otetaan huomioon 

palvelun tarjoajan oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne sekä toiminnan laatu, laa-

juus ja riskillisyys (suhteellisuusperiaate); 

— — — — — — — — — — — — — — 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 

3. Laki rahankeräyslain 2 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään rahankeräyslain (255/2006) 2 §:n 2 momenttiin uusi 7 kohta, seuraavasti: 

 

2 § Lain soveltamisala 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

Tämän lain soveltamisalaan eivät kuulu: 

— — — — — — — — — — — — — — 

7) vastikkeellinen joukkorahoitus ja joukkorahoituksen välitys siten kuin niistä sääde-

tään joukkorahoituslaissa (  /20  ). 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 

4. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:n 1 momentin 2 kohta ja 40 §:n 1 

momentti, 

lisätään 5 §:ään uusi 27 kohta sekä 50 f §:ään uusi 4 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 38 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 170/2014 ja 40 §:n 1 momentti laissa 

611/2014, seuraavasti: 

 

1 luku. Yleiset säännökset 
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5 § Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

 

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tarkoitetaan tässä laissa: 

— — — — — — — — — — — — — — 

27) joukkorahoituslaissa (  /20  ) tarkoitettua joukkorahoituksen saajaa ja joukkorahoi-

tuksen välittäjää. 

 

4 luku. Hallinnolliset seuraamukset 
 

38 § Rikemaksu 

 

Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta: 

— — — — — — — — — — — — — —  

2) laiminlyö tai rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 1 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 

luvun 1 §:ssä, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 10 luvun 1 §:ssä, arvo-

osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 8 §:ssä, joukkorahoi-

tuslain 15 §:n 1 momentissa tai vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 1 

§:ssä taikka sijoitusrahastolain 144 a §:ssä tarkoitettuja säännöksiä; 

— — — — — — — — — — — — — —  

 

40 § Seuraamusmaksu 

 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 

rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä 

annetun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 8 

luvun 9 §:ssä, maksulaitoslain 48 a §:ssä, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 

22 luvun 2 §:ssä, sijoitusrahastolain 144 b §:ssä, joukkorahoituslain 15 §:n 2 momen-

tissa tai luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä 

tai päätöksiä.  

— — — — — — — — — — — — — — 

 

6 luku. Ulkomaisten valvottavien ja niiden Suomessa olevien sivuliikkeiden valvonta ja yhteis-

työ ulkomaan valvontaviranomaisten kanssa 
 

50 f § Toiminta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetussa direktiivissä ja siihen liitty-

vissä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksissa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

Finanssivalvonta toimii eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun Euroo-

pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o   /2015 3 artiklassa tarkoitettuna 

toimivaltaisena viranomaisena. 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 

5. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
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muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 6 §:n 1 momentti, sellai-

sena kuin se on laissa 171/2014, seuraavasti: 

 

6 § Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisen perusmaksun määrä euroina sekä maksun suoritta-

miseen velvolliset määräytyvät seuraavasti: 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

Maksuvelvollinen  Perusmaksu euroina  

 
joukkorahoituslaissa (  /20  ) tarkoitettu 
joukkorahoituksen välittäjä 

1 000 

  
— — — — — — — — — — — — — — 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 

6. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 19 luvun 6 §:n 1 ja 3 momentti, 

lisätään lain 1 luvun 6 §:ään uusi 7 momentti, 2 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti ja 5 luvun 2 §:ään 

uusi 5 kohta, seuraavasti: 

 

1 luku. Yleiset säännökset 
 

6 § Suhde muuhun lainsäädäntöön 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

Eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista säädetään eurooppalaisista pitkäaikais-

sijoitusrahastoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o   

/2015.  

 

2 luku. Määritelmät 
 

1 § Vaihtoehtorahasto 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

Sijoitusrahastolaissa ja joukkorahoituslaissa (  /20 ) säädetyin edellytyksin vaihtoehto-

rahastolla tarkoitetaan myös yhteisöä tai muuta yhteistä sijoittamista ja joukkorahoi-

tuksen välitystä, jossa varoja hankitaan joukkorahoituksella tai luotonvälityksellä tai 

muutoin yhteisen sijoittamisen tarkoituksessa yhdeltä tai useammalta sijoittajalta ja si-

joitetaan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti sijoittajien eduksi ja jolta ei edelly-

tetä sijoitusrahastodirektiivin 5 artiklassa tarkoitettua lupaa. 

 

5 luku. Rekisteröinti 

 

2 § Finanssivalvonnan rekisteri 
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Finanssivalvonta ylläpitää julkista rekisteriä:  

— — — — — — — — — — — — — — 

4) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetuista eurooppalaisten yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen eri-

koistuneiden rahastojen hoitajista, joiden edellä mainitun asetuksen mukainen koti-

paikka on Suomessa; 

5) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitetuista eurooppalaisten pitkäaikaissijoitusrahastojen hoitajis-

ta, joiden edellä mainitun asetuksen mukainen kotipaikka on Suomessa. 

 

19 luku. ETA-valtiot 
 

6 § Sijoituspalvelun tarjoaminen 

 

ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajalla, joka hoitaa Suomessa vaihtoehtorahastoa 2 §:n 

mukaisesti tai tarjoaa vaihtoehtorahaston osuuksia Suomessa 5 §:n mukaisesti on oi-

keus tarjota 3 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista sijoituspalvelua ja liitännäispalvelua 

Suomessa perustamatta tytäryritystä tai sivuliikettä. 

 

— — — — — — — — — — — — — — 

Edellä 2 momentissa tarkoitettu Finanssivalvonnan lupa tarjota liitännäispalveluna ra-

hoitusvälineiden säilyttämistä edellyttää, että:  

1) ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan kotijäsenvaltio tunnustaa vastavuoroisesti vaih-

toehtorahastojen hoitajan oikeuden tarjota liitännäispalveluja, lukuun ottamatta sijoi-

tusneuvontaa, yhteissijoitusyritysten osakkeiden tai osuuksien säilytystä ja hallinnoin-

tia sekä rahoitusvälinettä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista ja välittämistä; 

2) ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja on saanut 2 §:n mukaisen ilmoituksen; 

3) ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajalla on kotijäsenvaltionsa ulkomaisen ETA-

valvontaviranomaisen myöntämä toimilupa tarjota kyseistä palvelua; 

4) ETA-vaihtoehtorahastojen hoitaja noudattaa sijoituspalvelulakia soveltuvin osin. 

— — — — — — — — — — — — — — 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  .  

 

7. Laki sijoitusrahastolain 3 a §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan sijoitusrahastolain (48/1999) 3 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 163/2014, 

seuraavasti: 

 

1 luku. Yleiset säännökset 
 

3 a § 

— — — — — — — — — — — — — — 

Erikoissijoitusrahastoon, jonka hoitaja ei ole velvollinen hakemaan vaihtoehtorahasto-

jen hoitajan toimilupaa, sovelletaan, mitä 26, 26 b, 31, 33, 34 ja 34 d §:ssä säädetään. 

Erikoissijoitusrahastoihin, joihin sovelletaan eurooppalaisista riskipääomarahastoista 

annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 345/2013 tai euroop-

palaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annettua Euroo-
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pan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 346/2013 taikka eurooppalaisista pit-

käaikaissijoitusrahastoista annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 

N:o   /2015, sovelletaan tätä lakia, jollei mainituista asetuksista muuta johdu. 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 

8. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 24 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 24 §, sellaisena kuin se on laissa 

769/1997, seuraavasti: 

 

Arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitetut arvopaperit on kuiten-

kin 22 §:n 1 momentin estämättä myytävä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:ssä tar-

koitetulla säännellyllä markkinalla myyntiajankohtana olevaan pörssi- tai markkina-

hintaan. 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 

9. Laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 3 §:n 1 kohta seuraavasti: 

1) kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa (417/1992) tarkoitetun kaup-

paedustajan tai muun vastaavan edustajan tai joukkorahoituslaissa (  /20 ) tarkoitetun 

joukkorahoituksen välittäjän päämiehensä puolesta neuvottelemaan tai tekemään tava-

raa, palvelua tai muuta hyödykettä koskevaan myynti- tai ostosopimukseen liittyvän 

maksun välittäminen; 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . 

 


