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Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne 

 

   

   
   

 Määräykset 
Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Määräys”-otsikon alla esitetään 
Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita 
on noudatettava.  

Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain sään-
nöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa. 

Ohjeet 
Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Ohje”-otsikon alla esitetään 
Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä. 

”Ohje”-otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoitta-
via. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat  
Finanssivalvonnan suositukset. 

Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toi-
mintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on 
selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. 

Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Määräyskokoelman rakenne 

 

 

   

 
  

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Maarayskokoelma/Uusi
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1 Soveltamisala 
 

   

 

Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettuihin toi-
milupavalvottaviin: 
 

• arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (348/2017) 1 luvun 3 §:n 5 -koh-
dassa tarkoitetut arvopaperikeskukset. 
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2 Tärkeimpien valuuttojen määrittämistä 
ja arvopaperikeskusten merkittävyyttä 
koskevien indikaattorien laskentapro-
sessit 

 

   

 

(1) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton asetuksen (EU) N:o 1095/2010 16 artiklan nojalla seuraavat ohjeet: 

– ”Tärkeimpien selvittämiseen käytettävien valuuttojen määrittämistä koske-
vien indikaattorien laskentaprosessista” (ESMA70-708036281-66 FI) 

– ”Arvopaperikeskusten merkittävyyttä vastaanottavan jäsenvaltion kannalta 
määrittävien indikaattorien laskentaprosessi” (ESMA70-708036281-67 FI). 
 

O H J E  ( k o h t a  2 )  

(2) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudat-
tavat kohdassa (1) tarkoitettuja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjeita, jotka 
ovat saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi. 
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