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LähiTapiola Varainhoito Oy
Revontulenkuja 1

02010 LähiTapiola

Seuraamusmaksun määrääminen

I Päätös
Finanssivalvonta määrää Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008,
jäljempänä FivaL) 40 $:n I momentin ja 41 $:n 1 momentin nojalla Lähi-
Tapiola Varainhoito Oy:lle (Y-tunnus 1604393-7, jäljempänä myös yhtiö)
seuraamusmaksun sen johdosta, että LähiTapiola Varainhoito Oy on
Salla 3.1.2018-1.7.2020 laiminlyönyt noudattaa rahoitusvälineiden
markkinat -asetuksenl fi äljempänä MiFIR) nojalla annetun komission de-
legoidun asetuksen (EU)201715902 15 artiklan I kohdan d ja h alakohtaa
sekä 3 ja 4 kohtaa, kun se ei ole sisällyttänyt MiFIR 26 artiklan tarkoitta-
mien liiketoimia koskevien ilmoitusten tuottamiseen ja toimittamiseen
käyttämiinsä menetelmiin ja järjestelyihin riittäviä mekanismeja ilmoitus-
ten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi eikä ilmoittamatta jääneiden
liiketoimien tunnistamiseksi, ja kun se ei ole säännöllisesti täsmäyttänyt
kaupankäyntitietojaan Finanssivalvonnalle toimitettujen ilmoitusten tieto-
jen kanssa ilmoituksien täydellisyyden ja täsmällisyyden varmista-
miseksi.

Seuraamusmaksun määrä on satakaksikymmentäviisituhatta (125 000)
euroa ja se määrätään maksettavaksi valtiolle. Seuraamusmaksun täy-
täntöönpanosta huolehtii Oikeusrekisterikeskus.

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt seuraamusmaksun määrää-
misestä kokou ksess aan 6.6.2022.

2 Kuuleminen

Finanssivalvonta varasi 3.1 1.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä yhtiölle
hallintolain (43412003) 34 $:n mukaisesti ennen asian ratkaisemista tilai-
suuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä sellaisista
vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.
Yhtiö vastasi Finanssivalvon nalle 1 .1 2.2021 päivätyllä kirjeellään.

r Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 60012014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoi-
tusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta, 26 artikla I kohta a alakohta.
2 Komission delegoitu asetus (EU') 20171590, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 60012014 täydentämisestä liiketoimia koskevien tietojen toimivaltaisille viran-
omaisille ilmoittamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.
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3 Päätöksen perustelut

3.1 Liiketoimista tehtyih i n ilmoitu ksiin I iittyvät laimi nlyönnit

3.1.1 Sovellettavat säännökset3

M¡FlR 26 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan sijoituspal-
veluyritysten, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä, on ilmoitet-
tava toimivaltaiselle viranomaiselle täydelliset ja täsmälliset yksityiskoh-
taiset tiedot tällaisista liiketoimista mahdollisimman nopeastija viimeis-
tään seuraavan työpäivän aikana.

MiFIR 26 artiklan 3 kohdan mukaan ilmoituksissa on oltava erityisesti
mu u n m uassa ostettujen tai myytyjen r"ahoitusvälineiden yksityiskohtaiset
nimet ja numerot, määrä, toteutuspäivät ja -kellona¡atja hinnat sekä tie-
dot, joiden avulla voidaan yksilöidä asiakkaat, joiden lukuun sijoituspal-
veluyritys on toteuttanut kyseisen líiketoimen.

M¡FlR 26 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan ilmoitukset
toimittaa 1, 3, ja 9 kohdan mukaisestitoimivaltaiselle viranomaiselle sijoi-
tuspalveluyritys itse tai sen puolesta toimiva hyväksytty ilmoitusjärjes-
telmä, tai ne toimitetaan kauppapaikasta, jonka järjestelmän välityksellä
liiketoimi toteutettiin. Toisen alakohdan mukaan sijoituspalveluyritykset
ovat vastuussa toimivaltaiselle viranomaiselle toimitettavien ilmoitusten
täydellisyydestä, oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta toimittamisesta.
Kolmannen alakohdan mukaan tästä vastuusta poiketen, kun sijoituspal-
veluyritys ilmoittaa yksityiskohtaiset tiedot liiketoimista sen puolesta toi-
mivan hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tai kau ppapaikan välityksellä, si-
joituspalveluyritys ei ole vastuussa ilmoitusten täydellisyydessä, oikeelli-
suudessa tai oikea-aikaisessa toimittamisessa ilmenneistä puutteista,
jotka johtuvat hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän ta i kauppapaikan toimin-
nasta. Neljännen alakohdan mukaan sijoituspalveluyritysten on kuitenkin
toteuttava kohtuulliset toimenpiteet varmentaakseen, että niiden puolesta
ilmoitetut liiketoimia koskevat tiedot ovat täydellisiä ja oikeellisia ja että
ne on toimitettu oikea-aikaisesti.

M|FIR 26 artiklan 9 kohdan a alakohdan nojalla annetun komission dele-
goidun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan menetelmiin
ja järjestelyihin, joilla sijoituspalveluyritykset tuottavat ja toimittavat liike-
toimia koskevia ilmoituksia, on kuuluttava mekanismit, joilla havaitaan il-
moitusten virheet ja puutteet sekä h alakohdan mukaan mekanismit, joilla
tunnistetaan ilmoittamatta jääneet liiketoimet, jotka kuuluvat MiFIR 26 ar-
tiklan mukaisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin.

Komission delegoidun asetuksen 15 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaan sijoi-
tuspalveluyrityksillä on oltava käytössään järjestelyt, joilla varmistetaan,
että niiden liiketoimia koskevat ilmoitukset ovat täydellisiä ja täsmällisiä.
Järjestelyihin on kuuluttava sijoituspalveluyritysten ilmoitusprosessin tes-

3 Voimassa laiminlyöntien tapahtuma-aikana.
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taaminen ja asiakaspalvelun kaupankäyntitietojen säännöllinen täsmäyt-
täminen. Sijoituspalveluyritysten on täsmäytettävä asiakaspalvelunsa
kaupankäyntitiedot toimivaltaisille viranomaisille toimittamiensa liiketoi-
mia koskevien ilmoitusten tietojen kanssa taikka hyväksyttyjen ilmoitus-
järjestelmien tai kauppapaikkojen kyseisten yritysten puolesta toimitta-
mien liiketoimia koskevien ilmoitusten tietojen kanssa.

3 (11)

Finanssivalvonta teki yhtiössä vuosina 2A20-2021 tarkastuksen tutkiak-
seen ja arvioidakseen 3.1.2018 alkaen sovellettavaksi tulleiden MiFIR:n
ja komission delegoidun asetuksen mukaisen ns. kaupparaportoinnin jär-
jestämistä. Yhtiölle ilmoitettiin tarkastuksesla 1.7.2020 ja lopullinen tar-
kastusraportti valmistui 8.3.2021. Yhtiö ei ole kiistänyt tarkastusraportis-
sa esitettyjä tarkastushavaintoja.

Mekanismit ilmoitusten virheiden ja puutteiden havaitse mise ksi

Yhtiön kaupparaportointiprosessissa ilmoitusten virheitä ja puutteita on
voitu havaita ainoastaan yhtiön raportointiportaalin kautta ja vain siltä
osin, kuin ilmoitukset ovat hylkääntyneet raportointiportaalin, yhtiön käyt-
tämän hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tai Finanssivalvonnan järjestel-
män validointisääntöjen perusteella. llmoituksissa on kuitenkin ollut sisäl-
tövirheitä, joita näillä teknisluonteisilla validoinneilla ei ole pystytty havait-
semaan. Esimerkiksi yhtiö on 5.6.2020 antamansa selvityksen mukaan
ilmoittanut Finanssivalvonnalle ostajan ja myyjän väärin päin noin
260 000 liiketoimessa marraskuun 2018 lopun ja 27.5.2020 välisenä ai-
kana. Yhtiö on huomannut tämän virheen sattumalta raportointijärjestel-
män muun testauksen yhteydessä.

Yhtiön palveluksessa olevien henkilöiden, joiden tehtäviin on kuulunut
kaupparaportoinnin seuranta, on ollut mahdollista venata myös silmä-
määräisesti liiketoimien tietoja raportointiportaalin ja salkunhoitojärjestel-
män välillä, mutta tarkastuksessa saatujen tietojen mukaan tällainen ver-
tailu ei ole ollut systemaattista taisäännöllistä eikä siitä ole ollut kirjallisia
ohjeita. Yhtiön liiketoimien suuren lukumäärän vuoksi virheiden ja puut-
teiden havaitseminen silmämääräisellä vertailulla olisi ollut joka tapauk-
sessa vaikeaa.

Mekani smit ilmoittamatta jääneiden liiketoimien tunnistamiseksi

Yhtiöllä eí ole ollut käytössään mekanismia, jolla se olisi voinut syste-
maattisesti havaita, onko yhtiön raportointiportaaliin poimittu salkunhoito-
järjestelmästä kaikki kaupparaportointivelvollisuuden pííriin kuuluvat liike-
toimet. Kaupparaportoinnin kattavuus on ollut pelkästään henkilöstön sil-
mämääräisten vertailujen varassa. Yhtiön liiketoimien suuren lukumää-
rän vuoksi silmämääräisellä tarkastelulla olisi ollut kuítenkin vaikeaa ha-
vaita raportointiportaal ista puuttuvia liiketoimia.
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Finanssivalvonta teki tarkastusta varten täsmäytyksen otokseen yhtiön
liiketoimia aikaväli ltä 1 . 8.-3 1 .8.2020. Täsmäytyksen yhteydessä havait-
tiin, että liiketoimia on jäänyt ilmoittamatta eri syistä jo ennen täsmäytys-
ajanjaksoa ja osin kaupparaportoinnin alusta lähtien. Esimerkiksi yhtiön
raportointiportaalin poimintalogiikka on toiminut virheellisesti sen jälkeen,
kun yhtiö on helmikuussa 2019 alkanut itse toteuttaa erästä sijoitussalk-
kua koskevia toimeksiantoja toisen palveluntarjoajan sijasta. Yhtiö ei ole
havainnut tätä poiminnan virheellisyyttä eikä sen vuoksi raportoinnista
puuttuneita ilmoituksia.

Yhtiön sisäisen työohjeen mukaan henkilöiden, joiden tehtäviin on kuulu-
nut kaupparaportoinnin seuranta, olisi pitänyt päivittäin tarkistaa, onko
raportointiportaaliin ylipäätään tullut edeltävän päivän liiketoimia. Yhtiön
liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle on keskeytynyt kokonaan
10.3.2020 teknisen häíriön vuoksi, eikä yhtiö itse ole havainnut sitä. KaG
kos yhtiön kaupparaportoinnissa on jatkunut 23.3.2020 saakka, jolloín Fi-
nanssivalvonta on ottanut yhteyttä yhtiöön. Tämä osoittaa, etteivät yhtiön
tarkistukset ole olleet systemaattisia.

J ä rj e ste I yt t i etoj e n tä yd e I I i syyd e n j a tä s m ä I I i syyd e n v a rm i sta mrseksi

Yhtiö eiole 3.1.2018 jälkeisenä aikana kertaakaan täsmäyttänyt kaupan-
käyntitietojaan hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän yhtiön puolesta Finanssi-
valvonnalle toimittamien liiketoimia koskevien ilmoitusten tietoihin ilmoi-
tusten täydellisyyden ja täsmällisyyden varmistamiseksi.

4 (11)

Yhtiö on myöntänyt, että sen kaupparaportoinnin tuottamisessa ja toimit-
tamisessa käyttämissä menetelmissä ja järjestelyissä on ollut puutteita
komission delegoidun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan d ja h alakohtien
sekä 3 ja 4 kohtien noudattamisessa ja että sen liiketoimista ilmoitetuissa
tiedoissa on ollut puutteita, virheitä ja viiveitä. Yhtiön mukaan laiminlyön-
tiin on saattanut osin vaikuttaa se, että yhtiö on hankkinut kaupparapor-
tointiin käyttämänsä järjestelmän palveluntarjoajalta, joka on tuottanut
vastaavia MiFIR-kaupparaportointijärjestelmiä muillekin toimijoille.

Yhtiö on kiinnittänyt huomiota siihen, että havaittuaan ostajan ja myyjän
tietojen ilmoittamisen olleen virheellistä manaskuun 2018 lopun ja
27.5.2020 välisenä aikana se on oma-aloitteisesti viipymättä ilmoittanut
virheestä Finanssivalvonnalle ja pyrkinyt aktiivisesti ja oma-aloitteisesti
selvittämään virhettä sekä korjaamaan virheellisesti raportoidut tiedot
mahdollisímman nopeasti. Lisäksi yhtiö on selostanut koronapandemi-
aan liittyneitä poikkeuksellisia olosuhteita, jotka osaltaan ovat vaikutta-
neet siihen, ettei se ole havainnut kaupparaportoinnin keskeytymistä
maaliskuussa 2020.

Lisäksi yhtiö on todennut, että vaikka sen kaupankäyntitietoja ei ole täs-
mäytetty Finanssivalvonnalle toimitettujen ilmoitusten tietoihin, yhtiön
kaupparaportointia hoitavien henkilöiden päivittäisiin tehtäviin on
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kuulunut raportointijärjestelmän kautta tapahtuva ilmoitettavien liiketoi-
mien ja ilmoitusten mahdollisten virheiden ja puutteiden seuranta ja nii-
den korjaamisesta huolehtiminen. Tällä on järjestelmän kontrollien ja
muiden tarkistuspisteiden lisäksi pyritty varmistamaan raportoinnin oi-
keellisuutta.

Yhtiö on todennut oma-aloitteisesti pyrkineensä jo ennen Finanssivalvon-
nan tarkastusta kehittämään raportointijärjestelmäänsä ja kaupparapor-
toinnin järjestelyitä raportoinnin oíkeasisältöisyyden ja -aikaisuuden var-
mistamiseksi.

3.1.4 Finanssivalvonnan kanta

Kaupparaportoin n in tavoitteena on, että toim ivaltaiset viranomaiset voi-
vat havaita ja tutkia mahdollisia markkinoiden väärinkäyttötapauksia sekä
seurata markkinoiden tasapuolista ja moitteetonta toimintaa ja sijoitus-
palveluyritysten harjoittamaa toimintaa. Liiketoimista ilmoitettavat täydel-
liset ja täsmälliset tiedot ovat olennaisen tärkeitä markkinoiden väärin-
käytön valvonnan kannalta. Sen vuoksi sijoituspalveluyrityksillä on oltava
menetelmät ja järjestelyt, joilla varmistetaan, että liíketoimista toimitetaan
täydelliset ja täsmälliset ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille.a

M|FIR 26 artiklan 7 kohdan mukaan sijoituspalveluyritykset ovat vas-
tuussa ilmoitettavien tietojen täydellisyydestä, oikeellisuudesta ja oikea-
aikaisesta toimittamisesta. Vastuu koskee myös hyväksytyn ilmoitusjär-
jestelmän sijoituspalveluyrityksen puolesta ilmoittamia tietoja, elleivät tie-
doissa olleet puutteet johd u hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän toiminnasta.

Yhtiön vastineessaan esiin tuomien seikkojen osalta Finanssivalvonta to-
teaa, että kaupparaportointijärjestelmän hankkiminen toiselta palvelun-
tarjoajalta ei poista yhtiön vastuuta kaupparaportoinnin tuottamiseen ja
toimittamiseen käytettyjen menetelmien ja järjestelmien riittävyydestä.
Asiassa ei myöskään ole tullut esille seikkoja, jotka osoittaisivat laimin-
lyöntien ja puutteiden johtuneen yhtiön käyttämän hyväksytyn ilmoitusjär-
j estelmän toim innasta. Yhtiön kaupparaportoin n issa havaitut puutteet ja
virheet osoittavat, että sen käyttämät järjestelmät ja menetelmät mukaan
lukien silmämääräinen seuranta eivät ottaen huomioon yhtiön liiketoimien
lukumäärän ole olleet riittäviä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten virheiden
ja puutteiden havaitsemiseksi tai ilmoittamatta jääneiden liiketoimien tun-
nistamiseksi. Silmämääräisellä seurannalla ei myöskään ole voinut kor-
vata nimenomaista vaatimusta tietojen täsmäyttämisestä.

Yhtiön vastineessaan esittämillä muilla seikoilla ei ole merkitystä arvioi-
taessa sitä, onko yhtiö laíminlyönyt noudattaa komission delegoidun ase-
tuksen edellä kohdassa 3.1.1 yksilöityjä säännöksiä.

Edellä todetun ja kohdassa 3.1.2 esitettyjen tarkastushavaintojen perus-
teella Finanssivalvonta katsoo, että yhtiö ei ole sisällyttänyt liiketoimia

4 MiFIR johdanto-osa perustelukappale 32 ja komission delegoitu asetus johdanto-osa perustelukappale 16.
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koskevien ilmoitusten tuottamiseen ja toimittamiseen käyttämiinsä mene-
telmiin ja järjestelyihin riittäviä komission delegoidun asetuksen edellyt-
tämiä mekanismeja ilmoitusten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi
sekä ilmoittamatta jääneiden liiketoimien tunnistamiseksi. Lisäksiyhtiö on
jättänyt säännöllisesti täsmäyttämättä kaupan käyntitietonsa hyväksytyn
ilmoitusjärjestelmän sen puolesta Finanssivalvonnalle toimitettujen ilmoi-
tusten tietojen kanssa ilmoituksien täydellisyyden ja täsmällisyyden var-
mistamiseksi. Täten yhtiö on laiminlyönyt noudattaa komission dele-
goidun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan d ja h alakohtaa sekä 3 ja 4 koh-
taa.

3.2 Hallinnollisen seuraamuksen määrääminen

3.2. I Sovellettavat säännöksets

Fival 40 $:n 1 momentin mukaan seuraamusmaksu määrätään sille, joka
tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo muun ohella sijoi-
tuspalvelulain 15 luvun 2 $:ssä tarkoitettuja säännöksiä.

Sijoituspalvelulain (74712012, jäljempänä SipaL) 15 luvun 2 g:n 7 mo-
mentin 5 kohdan mukaan Fival 40 $:ssä tarkoitettuja säännöksiä ovat
lisäksi EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 26 artiklan sään-
nösten rikkominen tailaiminlyönti. Pykälän I momentin mukaan Fival 40
$:n 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat tämän pykälän 1,2 ja 5-
7 momentissa säädetyn lisäksi kyseisissä momentissa tarkoitettuja sään-
nöksiä koskevat tarkemmat säännökset sekä EU:n rahoitusvälineiden
markkinat -asetuksen perusteella annettujen komission asetusten sään-
nökset.

FivaL 41 $:n 1 momentin mukaan seuraamusmaksun määrää Finanssi-
valvonta.

FivaL 41 $:n 2 momentin mukaan seuraamusmaksun määrä perustuu
kokonaisarviointi in. Seuraamusmaksu n määrää arvioitaessa on otettava
huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika sekä tekijän taloudelli-
nen asema. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon menettelyllä saa-
vutettu hyöty ja sillä aiheutettu vahinko, jos ne ovat määritettävissä, teki-
jän yhteistyö Finanssivalvonnan kanssa asian selvittämiseksi ja toimen-
piteet rikkomisen toistumisen estämiseksi, muut ja aiemmat finanssi-
markkinoita koskeviin säännöksiin kohdistuneet ríkkomukset ja laimin-
lyönn it sekä menettelyn mahdolliset vai kutukset rahoitusjärjestelmän va-
kaudelle.

5 Säännökset esitetty siinå muodossa kuin ne olivat voimassa laiminlyöntien tapahtumahetkellä 3.1.2018-
1.7.2A20.
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FivaL 41 $:n 4 momentino mukaan seuraamusmaksu saa olla enintään
kymmenen prosenttia oikeushenkilön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän
vuoden liikevaihdosta, kuitenkin enintään kymmenen miljoonaa euroa.

FivaL 41 $:n 7 momentin 1 kohdanT mukaan tässä pykälässä liikevaih-
dolla tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksen osalta EU:n vakavaraisuusase-
tuksen 316 artiklan mukaisesti laskettua tuottojen määrää.

FivaL 41 $:n 8 momentin mukaan seuraamusmaksu määrätään makset-
tavaksi valtiolle.

FivaL 42 $:n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi seuraamusmak-
sun määräämisen sijaan antaa julkisen varoituksen 1 momentin 2 ja 3
kohdassa säädetyillä perusteilla, elijos virheellistä menettelyä on pidet-
tävä vähäisenä tai jos seuraamusmaksun määräämistä on muutoin pi-
dettävä ilmeisen kohtuuttomana.

3.2.2 Yht¡ön vastaus kuulemiskirjeen johdosta

Yhtiö on todennut, että liiketoimista tehtyihin ilmoituksiin ja kaupparapor-
toinnin menetelmiin ja järjestelyihin liittyvät puutteet eivät ole olleet tietoi-
sesti tai tahallaan toteutettuja. Yhtiö on selostanut korjaavia toimenpi-
teitä, joihin se on ryhtynyt välittömästi tarkastushavaintojen ilmettyä, esit-
tänyt toteuttamiaan kehittämistoimenpiteitä ja vedonnut Finanssivalvon-
nalle toimittamiinsa selvityksiin.

Yhtiö on pyßänyt lisäksi ottamaan huomioon, ettei sen menettelystä ole
koitunut vahinkoa sen asiakkaille eikä taloudellista hyötyä yhtiölle itsel-
leen. Yhtiö on korostanut toimineensa avoimestija aktiivisesti yhteistyös-
sä Finanssivalvonnan kanssa. Lisäksi yhtiö on kiinnittänyt huomiota
kaupparaportoinnin järjestelyjen osalta toteutettujen toimenpiteiden te-
hokkuuteen ja tuloksellisuuteen.

3.2.3 Seuraamusmaksun määräämisen edellytykset

Kaupparaportoinnilla on keskeinen merkitys Finanssivalvonnan harjoitta-
massa markkinoiden väärinkäytön valvonnassa ja siten arvopaperimark-
kinoita kohtaan tunnetun luottamuksen turvaamisessa. Kaupparaportoin-
nin laatuun ja kattavuuteen on tämän vuoksi kiinnitettävä erityistä huo-
miota ja sijoituspalvelun tarjoajilla on oltava riittävät menetelmät ja järjes-
telyt, joilla varmistetaan raportoitujen tietojen täydellisyys ja täsmällisyys.

Finanssivalvonta toteaa yhtiön edellä kohdassa 3.1 tarkemmin kuvatulla
tavalla laiminlyöneen noudatta a 3.1 .201 Fl .7 .2020 välisenä aikana ko-
mission delegoidun asetuksen 15 artiklan 1 kohdan d ja h alakohtaa sekä

6 Säännöstä muutettu lailla (52412021), joka tullut voimaan 26.6.2021. Lain siirtymäsäännöksen mukaan lai-
minlyöntiin, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa
olleita säännöksiä.
7 Säännöstä muutettu lailla (52412021), ks. alaviite 6.
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3 ja 4 kohtaa, jotka ovat Fival 40 $:n 1 momentissa ja Sipal 1S luvun 2
$:n 8 momentissa tarkoitettuja seuraamusmaksun alaisia säännöksiä.

Yhtiön laiminlyönnit ovat liittyneet MiFIR:n sijoituspalvelun tarjoajille aset-
tamaan keskeiseen velvoitteeseen. Finanssivalvonnan tarkastusrapor-
tissa edellä todettuja laiminlyöntejä koskevat tarkastushavainnot on luo-
kiteltu huomattavan merkittäviksi. ottaen huomioon laiminlyöntien laa-
dun, laajuuden ja pitkäkestoisuuden lísäksi sen, että tarkastuksessa ei
tullut ilmi, että yhtiö toimiluvallisena sijoituspalvelujen tarjoajana olisi en-
nen tarkastusta ollut tietoinen sitä koskevista komission delegoidun ase-
tuksen velvoitteista liittyen kaupparaportoinnin ilmoittamismenetelmiin ja
-järjestelyihin, Finanssivalvonta katsoo yhtiön toimineen kokonaisuutena
arvioiden vähintään huolimattomasti.

llmoitusmenetelmien ja -järjestelyjen puutteita ei voida pitää Fival 42 g:n
1 momentin tarkoittamalla tavalla vähäisinä ottaen huomioon laiminlyön-
tien laadun ja laajuuden, laiminlyöntien jatkumisen lähes kahden ja puo-
len vuoden ajan sekä sen, että puutteet ovat heikentäneet yhtiön kaup-
paraportoinnin laatua ja kattavuutta ja olleet siten omiaan heikentämään
Finanssivalvonnan markkinoiden väärinkäytön valvonnan edellytyksiä ja
tehokkuutta. Yhtiön raportoimía tietoja on toimitettu myös muiden ETA-
valtioiden toimivaltaisille viranomaisille näiden vastaavia valvontatehtä-
viä varten.s

Asiassa eiole tullut ilmi Fival 42 g:n I momentin 3 kohdassa tarkoitettuja
seikkoja, joiden vuoksi seuraamusmaksun määräämistä olisi muutoin pi-
dettävä ilmeisen kohtuuttomana. Kokonaisuutena arvioiden julkista varoi-
tusta ei voida siten pitää riittävänä seuraamuksena yhtiön laiminlyön-
neistä. Yhtiö ei ole esittänyt muitakaan seikkoja, joiden perusteella seu-
raamusmaksun määräämättä jättämiselle olisi edellytyksiä.

Edellä mainituilla perusteilla Finanssivalvonta katsoo, että edellytykset
seuraamusmaksun määräämiselle komission delegoidun asetuksen iS
artiklan 1 kohdan d ja h alakohdan sekä 3 ja 4 kohdan laiminlyöntien
osalta ovat olemassa ja Finanssivalvonta määrää Fival 40 $:n 1 ja 41
$:n 1 momentin nojalla yhtiölle seuraamusmaksun.

3.2.4 Seuraamusmaksun määrä

FivaL 41 $:n 4 momentin mukaan seuraamusmaksu saa olla enintään
kymmenen prosenttia yhtiön laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdos-
ta, kuitenkin enintään kymmenen miljoonaa euroa. Pykälän 7 momentin
1 kohdan mukaan liikevaihdolla tarkoitetaan yhtiön osalta EU:n vakava-
raisu usasetuksen 3 1 6 artiklan m u kaisesti laskettua tuottojen määrää.s

I M|FIR 26 artikla 1 kohta toinen alakohta.
e Kyseisiä momentteja muutettu lailla (524t2021). Laiminlyöntien tapahtumahetkellä voimassa olleiden sään-
nöksien noudattaminen johtaa yhtiön kohdalla alhaisempaan liikevaihtoon.
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Yhtiön jatkuva laiminlyönti on kestänyt 3.1.201ç1.7.2020 välisen ajan.
Finanssivalvonta katsoo ajallisestija asiallisesti merkittävimmän osan lai-
minlyönneistä ja niitä osoíttavista esimerkkitapauksista tapahtuneen
vuonna 2019, joten sitä edeltävän vuoden 2018 EU:n vakavaraisuusase-
tuksen 316 artiklan mukaisesti laskettua tuottojen määrää (20932711
euroa)r0 on pidettävä seuraamusmaksun mitoittamisen perusteena ole-
vana liikevaihtona. Seuraamusmaksun enimmäismäärä asiassa on siten
10 prosenttia kyseisestä liikevaihdosta, eli2 093 271 euroa.

Fi nanssivalvonta on seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisar-
vioinnissa ottanut huomioon erityisesti laiminlyönnin laadun ja laajuuden
sekä pitkän kestoajan. Laiminlyönnin laadun ja laajuuden arvioinnissa Fi-
nanssivalvonta on huomioinut myös kaupparaportoinnin tavoitteet sekä
laiminlyöntien vaikutuksen yhtiön kaupparaportoinnin laatuun ja katta-
vuuteen, mikä on ollut omiaan heikentämään Finanssivalvonnan markki-
noiden väärin käytön valvon nan edellytyksiä ja tehokkuutta.

Finanssivalvonta on huomioinut kokonaisarvioinnissa alentavana seik-
kana sen, että yhtiö on oma-aloitteisesti ilmoittanut ja korjannut osan lai-
minlyönteihin liittyvistä kaupparaportoinnin sisältövirheistä ja muutenkin
toiminut avoimesti ja aktiivisesti yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa
asian selvittämiseksi. Kokonaisarvioinnissa alentavana seikkana on huo-
mioitu myös yhtiön laiminlyöntien havaitsemisen jälkeen tekemät korjaus-
ja kehittämistoimenpiteet rikkomisen toistumisen estämiseksi.

Suorittamansa kokonaisarvioinnin perusteella Finanssivalvonta määrää
LähiTapiola Varainhoito Oy:lle seuraamusmaksun määrältään satakaksi-
kymmentäviisituhatta (1 25 000) euroa.

FINANSSIVALVONTA

Allekirjoitettu sähköisesti

e(11)
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Lisätietoja antaa

Liitteet

Jyri Helenius
apulaisjohtaja
johtajan sijaisena

Pirjo Kyyrönen
johtava lakimies,
johtokunnan sihteeri

Tero Kurenmaa, yksikönpäällikkö, puh. 09 183 5381.

Valitusosoitus

10 Vuonna 2021 sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat n. 24,4 mil¡. € ja 316 art. tuotot n.23,1 milj. €.
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Liite päätökseen

Valitusosoitus

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta Helsingin hallinto-oikeu-
delta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa las-
kettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Jos päätös on postitettu saantitodistusta vastaan, tiedoksisaantipäivä ilmenee todis-
tuksesta. Saantitodistus liitetään valitusasiakirjoihin. Jos päätös on postitettu tavalli-
sena kirjeenä, sen katsotaan tulleen tiedoksiseitsemän (7) päivän kuluessa postitus-
päivästä, jollei muuta ilmene. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, sen
katsotaan tulleen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä. Jos päätös on toimitettu tiedoksi muulla tavalla esimerkiksi saantitodistusta
vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistiedoksianto), katso-
taan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä saantitodis-
tuksen osoittamasta päivästä.

Valitus on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa.

Valituksessa, joka on osoitettava Helsin gin hallinto-oikeudelle, on i lmoitettava :

1. päätös, johon haetaan muutosta,
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen

vaaditaan tehtäväksi,
3. vaatimusten perustelut,
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös

ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimija yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitet-
tava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä
hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäynti i n liittyvät asiakirjat voidaan lä hettää (prosessiosoife).

Valitukseen on liitettävä

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen,
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu

selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta,
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole

jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, sekä
4. asiamiehen valtakirja, jos asiamiehenä toimii muu kuin asianaja,

yleinen oikeusavustaja tai luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista
annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.
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Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toi-
mivallasta, asíamiehen eitarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi
kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asíamiehen
toimivaltaa tai sen laajuutta.

Valitus voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, postitse
maksettuna postilähetyksenä, sähköpostitse, telekopiona taikka asiamiestä tai lähet-
tiä käyttäen. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa https:i/asiointi2.oikeus.filhallintotuomioistuimet.

Sähköisen asiointipalvelun, sähköpostin, postin taitelekopion käyttäminen taikka vali-
tuksen toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen on saavut-
tava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen
aukioloajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan tulee olla perillä siten, että se on ennen
valitusajan päättymistä käsiteltävässä muodossa Helsingin hallinto-oikeuden vas-
taanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä.

Asian käsittelystä Helsingin hallinto-oikeudessa peritään tuomioistuinmaksulain
(145512015) nojalla oikeudenkäyntimaksu. Maksun suuruus on 270 euroa. Tuomiois-
tuinmaksulaissa on erikseen säädetty tapauksista, joissa maksua ei peritä

Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1

00580 Helsinki

Puhelinvaihde:
Faksi:
Sähköposti:

029 56 42000
029 56 42079
helsinki.hao@oikeus.fi
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