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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 säännöksen 
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 velvoittavia. Oh-
jeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat  
Finanssivalvonnan suositukset. 

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

Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne 
  

https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/oikeudellinen-luonne/
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Sisällysluettelo 

1. Aihe ja soveltamisala 
2. Ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täs-

mentämisestä ja julkistamisesta (G-SII) 
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1. Aihe ja soveltamisala 
 
Ohjeet koskevat 

i. asetuksessa (EU) N:o 1222/2014 tarkoitettujen maailmanlaajuisten järjestelmän kan-
nalta merkittävien laitosten (G-SII) määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmen-
tämistä ja 

ii. pohjatietojen (indikaattorien, oheistietojen ja lisätietoerien) ilmoittamista ja niihin pe-
rustuvien G-SII:ten määrittämisessä käytettyjen indikaattoriarvojen vuosittaista julkis-
tamista. 

 
Näitä ohjeita sovelletaan 

i. EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitus-
alan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön 
johtamiin konserneihin ja 

ii. laitoksiin, jotka eivät ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityk-
senä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitus-
alan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä, 
joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä on yli 200 miljardia euroa 
konsernitasolla tai yksittäisinä käyttäen asianmukaista vaihtokurssia, jossa otetaan 
huomioon Euroopan keskuspankin julkaisema tilikauden lopussa sovellettava valuut-
takurssi ja kansainväliset standardit (’asianomaiset yhteisöt’). 
 
 

2. Ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indi-
kaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (G-SII) 
 
(1) Euroopan pankkiviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 16 artiklan nojalla: ”Ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämi-
seen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta” (EBA/GL/2020/14 FI). 
 
(2) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt nou-
dattavat kohdassa 1 tarkoitettua Euroopan pankkiviranomaisen ohjetta, joka on saatavilla 
osoitteesta Finanssivalvonta.fi. 
 
 

3. Kumotut määräykset ja ohjeet 
 
Näillä määräyksillä ja ohjeilla kumotaan Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 4/2016: 
EBA:n GSII-ohjeen noudattaminen. 
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