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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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1 Soveltamisala  

(1) Näitä ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tarkoitettui-

hin valvottaviin: 

• luottolaitokset 

• talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän keskusyhteisöt 

• luottolaitoksen omistusyhteisöt  

• sijoituspalveluyritykset, jotka eivät täytä EU:n sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusasetuksen 

(EU) 2019/2033 (IFR) 12 artiklan 1 kohdan ehtoja ”pienelle ja ilman sidossuhteita olevalle sijoi-

tuspalveluyritykselle”, sekä näiden emoyritykset ja SipaL:n (2012/747) 1 luvun 20 § omistusyh-

teisöt 

• rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmittymän omis-

tusyhteisöt 

• ulkomaiset luottolaitokset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja joilla on 

sivuliike Suomessa 

• ulkomaiset sijoituspalveluyritykset, jotka ovat saaneet toimiluvan muussa kuin ETA-valtiossa ja 

joilla on sivuliike Suomessa  



   

Määräykset ja ohjeet 8/2022 
 

Antopäivä: 22.11.2022  

Voimassa: 31.12.2022 lukien toistaiseksi  

  

5 (5) 
 

 

 
 
 

2 Ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta 

(1) Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on 30.6.2022 antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 1093/2010 16 artiklan nojalla ohjeet direktiivin 2013/36/EU ja direktiivin (EU) 

2019/2034 mukaisesta suurituloisia koskevasta tietojen keruusta (EBA/GL/2022/08).  

O h j e  ( k o h t a  2 )  

(2) Finanssivalvonta suosittaa, että edellä luvussa 1 ”Soveltamisala” mainitut valvottavat noudattavat 

kohdassa (1) mainittuja EBAn ohjeita, jotka ovat saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi. 
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