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Finanssivalvonnan päätös rajoittaa hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä
ei-ammattimaisil le asiakkai lle

Ra hoitusväl i ne id en m a rkki nat -asetu ksen 1 42 arliklan noja I la Fi na nss i-
valvonta on päättänyt seuraavaa:

1. Hinnanerosopimusten markkinointi, jakelu ja myynti sijoituspal-
velulain (74712012) 1 luvun 23 $:n 3 momentissa tarkoitetuille er:
am m atti m ai sil I e asi akkai I I e2 ra¡oitetaa n ti la nteis i i n, jo issa a i naki n
kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a) hinnanerosopimusten tarjoaja vaatii ei-ammattimaista
asiakasta maksamaa n alkuv aku u ssuojan

b) hinnanerosopimusten tarjoaja tarjoaa ei-ammattimaiselle
asiakkaalle margin close-out -suojan

c) hinnanerosopimusten tarjoaja tarjoaa ei-ammattimaiselle
asia kkaal le n eg ati iv i sta sal d o a ko skev an s u oj a n

d) hinnanerosopimusten tarjoaja ei tarjoa ei-ammattimai-
selle asiakkaalle suoraan tai välillisesti maksua, rahallista
tai porssu/7'e ttu a m u uta ku i n ra h a I I i st a et u a h i n naneroso-
pimuksen markkinoinnin, jakelun tai myynnin yhtey-
dessä, luku un ottamatta tarjotuista hinnanerosopim uk-
sista rahaksi muutettuja voittoja, ja

e) hinnanerosopimusten tarjoaja ei lähetä suoraan tai välilli-
sesti tiedonantoa ei-ammattimaiselle asiakkaalle tai jul-
kaise ei-ammattimaisen asiakkaan saataville tietoa liit-
tyen hinnanerosopimusten markkinointiin, jakeluun tai
myyntiin, ellei se sisällä asianmukaista riskivaroitusta,
joka on laadittu tämän päätöksen ll liitteen mukaisesti.

Kiellettyä on myös osallistua tietoisesti ja tarkoituksellisesti toi-
miin, joiden tavoitteena tai seurauksena on tämän kohdan vaati-
musten kiertäminen.

2. Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 60012014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoi-
tusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 64812012 muuttamisesta
2 Sijoituspalvelulain (74712012) 1 luvun 23 $:n 3 momentin mukainen ei-ammattimainen asiakas vastaa mää-
ritelmällisesti rahoitusvälineiden markkinat -direktiiviin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi
201416518U, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoilusvälineiden markkinoista) 4 artiklan 1 kohdan I I
alakohdan m ukaista "yksityisasiakasta".
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a) hinnanerosopimuksella sellaista muuta rahoitusvälinei-
den markkinat -asetuksen 2 artiklan 1 kohdan 29 alakoh-
dan mukaista johdannar'sfa kuin optiota, futuuria, swap-
sopimusta tai korkotermiiniä, jonka tarkoituksena on an-
taa haltijalle lyhyt tai pitkä positio kohde-etuuden hinnan,
tason tai arvon vaihteluihin riippumatta siitä, käydäänkö
si llä kauppaa kaupankäynnistä rahoitusväl i nei I lä annetun
lain (1070/2017) 1 luvun 2 $:n 1 momentin 13 kohdassa
tarkoitetulla kauppapaikalla, ja joka on toteutettava tai
voidaan toteuttaa nettoarvon tilityksellä jonkin osapuolen
niin halutessa muutoin kuin maksukyvyttömyyden vuoksi
tai sopimuksen päättyessä muusta syystä;

b) porssu/l'etulla muulla kuin rahallisella edulla kaikkia muita
etuja kuin rahallisia etuja, lukuun ottamatta tieto- ja tutki-
m ustyökaluja, jotka liittyvät hinnanerosopim uksiin ;

c) alkuvakuudellakaikkia maksuja, jotka maksetaan hin-
nanerosopimuksen tekemiseksi, lukuun ottamatta välitys-
ja kaupankäyntipalkkioita ja muita siihen liittyviä kuluja;

d) alkuvakuussuojalla tämän päätöksen I liitteen mukaisesti
määritettyä alkuvakuutta;

e) margin close-out -suojalla ei-ammattimaisen asiakkaan
yhden tai useamman avoimen hinnanerosopimuksen sul-
kemista asiakkaalle edullisimmin ehdoin rahoitusvälinei-
den markkinat -direktävin3 24 ja 27 artiklan mukaisesti
silloin, kun asiakkaan hinnanerosopimusten kaupankäyn-
titilillä olevien varojen ja kaikkien kyseiseen kaupankäyn-
titiliin liitettyjen avointen hinnanerosopimusten vielä ra-
haksi muuttamattomien nettovoittojen summa laskee alle
puoleen avointen hinnanerosopimusten yhteenlasketusta
alkuvakuussuojasta;

f) negatiivista saldoa koskevalla suojalla ei-ammattimaisen
asiakkaan kokonaisvastuun rajaamista kaikista niistä hin-
nanerosopimuksista, jotka on liitetty asiakkaan hin-
nanerosopimusten kaupankäyntitiliin hinnanerosopimus-
ten tarjoajan kanssa, kyseisellä kaupankäyntitilillä oleviin
varoihin.

3. Tämä päätös tulee voimaan 8 päivänä heinäkuuta 2019 ja on
voimassa toistaiseksi.

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 201416518U, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvä-
lineiden markkinoista
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Päätöksen perustelut

Tämän päätöksen tarkoituksena on saattaa kansallisesti voimaan sa-
manlainen rajoitus hinnanerosopimusten markkinoinnille, jakelulle ja
myyn ni lle kuin m itä Euroopan arvopaperi markkinavi ranomaisen ( ESMA)
päätökselläa on väliaikarsesfi voimassa EU:ssa 31.7 .2019 saakka.
ESMA rajoitti rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 40 artiklan no-
jalla hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä yksityisasi-
akkaille (tässä jatkossa selvyyden vuoksi sijoituspalvelulain m u kaisesti
"ei-ammattimaiset asiakkaat") un ionissa ensim mäisen kerran 1 .8.201 8
lukiens. ESMA on uusinut rajoituksensa tähän mennessä kolme kertaa,
koska sillä on valtuudet toteuttaa kerrallaan korkeintaan kolme kuu-
kautta voimassa olevia interventiotoimia ja koska jäsenvaltioiden toimi-
valtaiset viranomaiset ole vielä riittävässä laajuudessa toteuttaneet kan-
sallisia interventiotoimia hinnanerosopimuksista sijoittajansuojalle johtu-
van uhan ratkaisemiseksio.

Rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 42 artikla 1 kohdan mukaan
myös jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi asettaa kiellon tai ra-
joituksen (interventiotoimi) tiettyjen rahoitusvälineiden markkinoinnille,
jakelulle tai myynnille jäsenvaltiossa tai sieltä käsin. Toimivaltainen vi-
ranomainen Suomessa on Finanssivalvonta Finanssivalvonnasta anne-
tun lain (878/2008) 50 o $:n 1 momentin mukaisesti. Toisin kuin ESMAn
interventiotoimet, kansalliset interventiotoimet voivat olla pysyviä, mutta
42 afüklan 6 kohdan mukaisesti viranomaisen on kuitenkin peruutettava
toimi, jos sille säädetyt edellytykset eivät enää täyty.

Jäsenvaltion toim ivaltaisen viranomaisen interventiotoimen edellytyk-
senä 42 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan on, että vi-
ranomainen on kohtuullisin perustein varma siitä, että a-f alakohdissa
säädetyt edellytykset toimelle täyttyvät. Edellytyksiä ja niiden täyttymistä
tässä tapauksessa selostetaan tarkemmin seuraavassa:

a) Rah oitu sv äl i n e ai h e uttaa m erkittäv i ä s'rjoittajan suojaa koskev i a
ongelmia. Perusteet ja seikat, joita toimivaltaisen viranomaisen
on arvioitava määrittäessään, onko kyseessä tällainen ongelma,
luetellaan tarkemmin komission delegoidun asetuksen (EU)

a Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2019/679, annettu 17 päivänä huhtikuuta 2019,
hinnanerosopimusten yksityisasiakkaille markkinointia, jakelua tai myyntiä koskevan väliaikaisen rajoituksen
uusimisesta
5 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (ÊU) 20181796, tehty 22 päivänä toukokuuta 2018, hin-
nanerosopimusten väliaikaisesta rajoittamisesta unionissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 600/2004 40 artiklan mukaisesti
6 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2019/679, johdanto-osan 9 perustelukappale
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20171567? 21 artiklan 2 kohdassa. Ne ovat samanlaiset kuin ne
perusteet ja seikat, joita ESMAn piti saman asetuksen 19 artik-
lan 2 kohdan mukaisestiarvioida, kun se asettiväliaikaisen rajoi-
tuksen. ESMA päätyi päätöksen (EU) 20181796 johdanto-osan 2
kohdassa tarkemmin selostettavalla tavalla arviossaan siihen,
että kyseessä on merkittävä sijoittajansuojaa koskeva ongelma
seuraavista syistä:

o Kaupankäyntipalkkiot ja muut hinnanerosopimusten kau-
pankäyntiin liittyvät veloitukset ovat asiakkaille moni m ut-
kaisia ja läpinäkymättömiä.

o Hinnanerosopimusten keskeinen piirre on, että niitä tarjo-
taan vivutuksen kanssa, ja vivutustasot ovat voineet olla
korkeita. Vivutus lisää sekä asiakkaiden voitto- että tap-
piomahdollisuuksia, mutta tavanomaisesta automaatti-
sesta vakuuteen perustuvasta hinnanerosopimusten sul-
kemisesta johtuu, että vivutuksen käyttö kuitenkin käy-
tännössä lisää asiakkaalle suuremman tappion todennä-
köisyyttä enemmän kuin suuremman voiton todennäköi-
syyttä. Kaupankäyntipalkkioita sovelletaan tavallisesti
hinnanerosopimuksen nimellisarvoon, ja sen vuoksi kau-
pankäyntipalkkiot ovat suurempia suhteessa asiakkaan
sijoitukseen (alkuvakuuden määrän), kun käytetään kor-
keampia vivutustasoja. Lisäksi vivutukseen liittyy myös
riski siitä, että asiakkaat menettävät hinnanerosopimuk-
sissa enemmän rahaa kuin he ovat sijoittaneet niihin.

o Hinnanerosopimusten kohde-etuudet voivat olla moni-
mutkaisia, esimerkiksi valuuttapareja, tai epävakaita, esi-
merkiksi kryptovaluuttoja.

o Hinnanerosopimusten tarjonta oli kasvanut unionin alu-
eella nopeasti, ja eräiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten
viranomaisten tutkimukset osoittivat, että useimmat ei-
am mattimaiset asiakkaat menettivät h i nnanerosopim uk-
sissa rahaa riippumatta markkinoiden kehityksestä.

o Näyttö ei-ammattimaisten asiakkaiden hinnanerosopi-
muksista kärsimistä tappioista osoittaa lisäksi, että hin-
nanerosopimuksia on markkinoitu myös sellaisille ei-am-
mattimaisille asiakkaille, joilla ei ollut riittävää asiantunte-
musta arvioida asianmukaisesti hinnanerosopimusten
riskejä ja kuluja.

o Hinnanerosopimusten markkinointi- ja jakelukäytännöt
olivat olleet aggressiivisia ja harhaanjohtavia.

Finanssivalvonta katsoo näihin samoihin syihin ja ESMA:n niistä
hankkimaan näyttöön viitaten, että käsillä on merkittävä sijoitta-
jansuojaa koskeva ongelma.

7 Komission delegoitu asetus (EU) 20171567, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 60012014 täydentämisestä määritelmien, avoimuuden, sijoitussalkun tiivistä-
misen sekä tuotteita koskeviin interventioihin ja positioiden hallintaan kohdistettavien valvontatoimenpiteiden
osalta
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b) Unionin oikeuden mukaiset nykyiset sääntelyvaatimukset, joita
sovelletaan ky seiseen rah oitu sv äl i neeseen, eiv ät ol e ri ittäv i ä
edellä a alakohdassa tarkoitetun riskin poistamiseksi, eikä on-
gelmaa voida ratkaista paremmin parantamalla nykyisten vaati-
musten tai niiden täytäntöönpanon valvontaa. ESMAn päätök-
sen (EU) 20181796johdanto-osan 3 kohdassa selostetaan tar-
kemmin hinnanerosopimusten tarjontaan soveltuvia vaati m u ksia
ja ESMAn vaatimusten johdonmukaisen ja tehokkaan soveltami-
sen varmistamiseksi antamaa ohjeistustas. ESMA kuitenkin kat-
soi rajoituksen tarpeelliseksi, koska oli olemassa selvää näyttöä
siitä, että asiakkaat näistä vaatimuksista huolimatta olivat me-
nettäneet ja tulevat menettämään rahaa hinnanerosopimuk-
sissa. Finanssivalvonta yhtyy tähän arvioon. Tähän liittyen huo-
mionarvoista on lisäksi, että sikäli kun hinnanerosopimuksia en-
nen ESMAn kieltoa ylipäätään tarjottiin suomalaisille asiakkaille,
se tapahtui rajan yli muista jäsenvaltioista käsin, minkä vuoksi
ongelmaa olisi ollut vaikea ratkaista pelkästään kansallista val-
vontaa parantamalla. Tähän viittaa myös eräiden muiden jäsen-
valtioiden valvontaviranomaisten kokemukset, joita käsitellään
ESMAn päätöksen perusteluissa.

c) Toimion oikeassa suhfeessa havaitun riskin luonteeseen, asian-
o m ai ste n sijo itt aj i e n t ai m a rkki n ao s a p u o lte n ke h itty n e i syyte e n
sekä vaikutuksiin, joita toimella todennäköisesfi on sijoittajiin ja
markkinaosapuoliin, jotka saattavat pitää hallussaan tai käyttää
ra h oit u sv äl i n että t ai kka sa ad a hyöty ä srftá. Fi na n ssivalvon na n
tämän päätöksen mukainen rajoitus pitää sisällään seuraavat
samat toimenpiteet kuin ESMA:n väliaikainen rajoitus:

o AlkuvakuussuoTã (en initial margin protection). Koska vi-
vutus on ollut keskeinen syy hinnanerosopimuksista joh-
tuvaan merkittävään sijoittajansuojaa koskevaan ongel-
maan, hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja
myyntiä ei-ammattimaisille asiakkaille rajoitetaan asetta-
malla tietyt kohde-etuuden tyypin mukaisesti määritellyt
vivutusrajat. Käytännössä tämä toimenpide merkitsee
sitä, että asiakkaita suojataan vaatimalla heitä maksa-
maan päätöksen I liitteen mukainen vähimmäisalkuva-
kuus hinnanerosopimuksen tekemiseksi. Tällä tavalla ra-
joitetaan asiakkaan nimellisarvoista sijoitusriskiä suh-
teessa asiakkaan sijoittamaan rahamäärään.

o Margin close-out -suoja. Tämä toimenpide edellyttää hin-
nanerosopim usten tarjoajan su lkevan ei-ammattimaisen
asiakkaan avoimia hinnanerosopimuksia, kun asiakkaan
hinnanerosopim usten kaupan käyntitili n tappiot saavutta-
vat 50 o/o:n rajan hinnanerosopimuksista vaaditun alkuva-

8 Opinion on M|FID practices for firms selling complex products, 7 February 2014 | ESMA/2O14l146; Opinion
on structured complex products - good practices for product governance arrangements, 27 March 2014 |

ESMA/2O141332: JC-201 3-77 Joint Position of European Supervisory Authorities on manufacturers' product
oversight and governance processes.
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kuuden määrästä. Toimenpide täydentää alkuvakuus-
suojan käyttöönottoa ja pienentä riskiä siitä, että asiakas
menettää hinnanerosopimuksissa merkittäviä rahamää-
riä. Sulkem israjan vakioim isella myös yhdenmukaiste-
taan hin nanerosopi m usten tarjoaj ien aikaisem pia epäjoh-
donmukaisia käytäntöjä.

o Negatiivista saldoa koskeva suoja. Tällä toimenpiteellä
pyritään varmistamaan, että ei-ammattimaisen asiakkaan
enimmäistappiot hinnanerosopim uksil la käytävästä kau-
pasta, mukaan lukien siihen liittyvät kulut, rajoittuvat asi-
akkaan hinnanerosopimusten kaupankäyntitilillä olevien
varojen kokonaismäärään. Toimenpide suojaa asiakasta
sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa kohde-etuuden
suuri hinnan muutos on niin äkillinen, ettei hinnaneroso-
pimuksen tarjoaja käytännössä voi sulkea asiakkaan po-
sitioita margin close-out -suojan edellyttämällä tavalla.

o Rahallisten ja muiden kuin rahallisten etuien kieltäminen.
Tällä toimenpiteellä kielletään sellaiset taloudelliset
myynninedistämiskeinot, kuten bonukset ja muut kannus-
timet, joilla ei-ammattimaisten asiakkaiden huomio on
pyritty viemään pois hinnanerosopi musten suuri riskisyy-
destä.

o Riskivaroituksef. Tämä toimenpide sisältää vaatimuksen
määrämuotoisten yrityskohtaisten riskivaroitusten käyttä-
misestä ja ei-ammattimaisten asiakkaiden tappiollisia
kaupankäyntitilejä koskevien tietojen antamisesta. Pää-
töksen ll liitteen mukaisesti riskivaroitusten muoto on kui-
tenkin mukautettu käytettävän tiedotuskanavan mukai-
sesti.

Finanssivalvonta viittaa vielä ESMA:n päätöksen (EU) 20181796
johdanto-osan 5 kohtaan ja ESMAn erilliseen analyysiins, jossa
käsitellään näiden eri toimenpiteiden välttämättömyyttä ja oikea-
suhteisuutta a alakohdassa tarkoitetun sijoittajansuojaa koske-
van ongelman ratkaisemiseksi. Uudistamispäätöksiä varten
ESMA on myös kerännyt tietoja, kuinka sen rajoituksen mukai-
set toimenpiteet ovat mahdoll isesti vaikuttaneet ei-ammattimais-
ten asiakkaiden tappioihin ja kuluihinl0. Koska tämä Finanssival-
vonnan rajoitus sisältää samat toimenpiteet kuin voimassa oleva
ESMA:n väliaikainen rajoitus, ei tämän kansallisen rajoituksen
mukaisten toimenpiteiden noudattamisesta voi myöskään aiheu-
tua kenellekään enää mitään suoranaisia lisäkustannuksia.

d ) Toimiv altai ne n viranom ainen on ku ull ut asi an m u kar'sesfi se//ars-
ten muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, ioihin toi-
mella voi olla merkittävä vaikutus. Niin kauan kuin ESMAn väliai-
kainen rajoitus on voimassa, Finanssivalvonnan rajoituksella ei
voi olla merkittävää vaikutusta mihinkään jäsenvaltioon, koska

e Product lntervention Analysis, Measures on Contracts for Differences, 1 June 2018 | ESMA50-1 62-215
10 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2019/679, johdanto-osan 6 perustelukappale
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rajoitus on saman sisältöinen kuin ESMAn rajoitus. Sen jälkeen
kun ESMAn rajoituksen voimassaolo lakkaa, tämän kansallisen
rajoituksen vai kutukset m uih i n jäsenvaltioihin riippuvat siitä, mil-
laisia interventiotoimia niiden toimivaltaiset viranomaiset ovat
toteuttaneet, mutta vaikutukset tuskin ovat merkittäviä. Finanssi-
valvonta on myös rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 42
artiklan 3 kohdan mukaisesti toimittanut ESMAlle ja muiden jä-
senvaltioiden toimivaltaisille viranomaisi lle tiedot tästä interven-
tiotoimesta kuukautta ennen sen voimaantuloa.

e) Toimella ei ole syrjivää vaikutusta forsesfaTãsenvaltiosta käsin
tarjottuihin palvel uihin tai toimintoihin. Ï ämä Finanssivalvonnan
asettama rajoitus on voimassa riippumatta siitä, mistä jäsenvalti-
osta käsin hinnanerosopimuksia markkinoidaan, jaellaan tai
myydään Suomeen, eikä se näin ollen ole syrjivä.

Toimivaltainen viranomainen on asianmukarsesfi kuullut asetuk-
sen (EY) N:o 1234/200711 nojalla fyysisten maatalousmarkkinoi-
den valvonnasta, hallinnoinnista ja sääntelystä vastaavia iulkisia
elimiä, jos rahoitusväline aiheuttaa vakavan uhan fyysisten maa-
talousmarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ia eheydelle. Fi-
nanssivalvonta katsoo, etteivät hinnanerosopimukset ole aiheut-
taneet Suomessa tällaista vakavaa uhkaa, mutta lisäksi ESMA
on myös kuullut Suomen maa- ja metsätalousministeriöitä rajoi-
tuspäätöksestään, eikä ministeriö ole vastustanut sitä12.

ESMA:n väliaikaisen rajoituksen vuoksi hinnanerosopimuksia ei ole
voitu tarjota rajoituksetta ei-am mattimaisi I le asiakkaille m issään un i-
onissa, mukaan lukien Suomi, enää 1 .8.2018 lukien. Rahoitusvälineiden
markkinat -asetuksen 42 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan
toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin ensimmäisen alakohdan edel-
lytysten täyttyessä v arotoi m e n pite e n ä asettaa kiel lon tai rajoitu kse n

myös' en nen kuin rahoitusvälineitä markkinoidaan, jael laan tai myydään
asiakkaille. Kun ESMA viimeksi uudisti rajoituksensa, se piti edelleen
todennäköisenä, että h i nnanerosopim uksia alettaisiin tarjota uudelleen
ei-ammattimaisille asiakkaille ilman sellaisia asianmukaisia järjestelyjä,
jotka suojaisivat heitä riittävästi hinnanerosopim uksi in liittyviltä ris-
keiltä13. Näin ollen uhkana on, että kun ESMA lakkaa uudistamasta ra-
joitustaan, hinnanerosopimusten tarjonta ilman riittävää sijoittajansuojaa
voi kohdistua ei-ammattimaisille asiakkaille erityisesti sellaisissa jäsen-
valtioissa, joissa ei ole asetettu kansallisia rajoituksia. Tämän uhan
vuoksi Fi nanssivalvonta katsoo varotoi menpiteenä tarpeelliseksi rajoit-
taa hinnanerosopimusten markkinointia, jakelua ja myyntiä ei-ammatti-
maisille asiakkaille myös Suomessa.

11 Neuvoston asetus (EY) N:o 123412007, annettu 22päivänà lokakuuta 20OT,maatalouden yhteisestä
markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjeste-
lyjä koskeva asetus)
12 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 20181796, johdanto-osan 147 perustelukappale
13 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätös (EU) 2019/679, johdanto-osan 11 perustelukappale

Ð
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Finanssivalvonta on saanut rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 43
artiklan 2 kohdan mukaisesti ESMAlta lausunnon tämän päätöksen mu-
kaiseen kansalliseen rajoitukseen. ESMA katsoo siinä, että rajoitus on
perusteltu ja oikeasuhteinenla.

FINANSSIVALVONTA

rnen
Johtava asiantuntija

Lisätietoja antaa Jyrki Manninen, puhelin 09 183 5205

Liitteet Alkuvakuuden prosenttiosuudet kohde-etuuden tyypin mukaan
Riskivaroitukset
Valitusosoitus

14 OPINION OF THE EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY of 14 May 2019 on the pro-
duct intervention measures relating to contracts for differences proposed by the Finanssivalvonta of Finland,
ESMA35-43-1914

AnneliTuominen
Johtaja
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a) 3,33 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-
etuutena oleva valuuttapari muodostuu jostakin kahdesta seuraa-
vasta valuutasta: Yhdysvaltain dollari, euro, Japanin jeni, Englannin
punta, Kanadan dollarija Sveitsin frangi

b) 5 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-etuu-
tena oleva indeksi, valuuttapari tai hyödyke on

i) jokin seuraavista osakeindekseistä: Financial Times Stock
Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40
(CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock lndex 30
(DAX30); Dow Jones lndustrial Average (DJIA); Standard &
Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite lndex
(NASDAO), NASDAQ 100 lndex (NASDAQ 100); Nikkei ln-
dex (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities
Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 lndex (EURO
sToxx 50)

ii) valuuttapari, joka muodostuu vähintään yhdestä valuutasta,
jota eiole lueteltu edellä a kohdassa tai

iii) kulta

c) 10 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-
etuutena oleva hyödyke tai osakeindeksi on jokin muu kuin edellä b
kohdassa lueteltu hyödyke tai osakeindeksi

d) 50 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-
etuutena on jokin kryptovaluutta

e) 20 prosenttia hinnanerosopimuksen nimellisarvosta, kun kohde-
etuutena on

i) osake tai
ii) sitä ei ole muutoin lueteltu tässä liitteessä.
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RISKIVAROITUKSET

OSA A: Riskivaroituksia koskevat vaatimukset

1. Riskivaroitus on esitettävä sellaisella tavalla, että sen näkyvyys
varmistetaan, ja sen kirjasinkoon on oltava vähintään sama kuin
tiedonannossa tai julkaistussa tiedossa pääasiallisesti käytettä-
vän kirjasinkoon ja se on esitettävä samalla kielellä kuin tie-
donanto taitiedot.

2. Jos tiedonanto taijulkaistu tieto on pysyvällä välineellä tai verk-
kosivulla, riskivaroituksen on oltava jäljempänä B osassa määri-
tellyssä muodossa.

3. Jos tiedonanto taijulkaistu tieto on muulla kuin pysyvällä väli-
neellä tai verkkosivulla, riskivaroituksen on oltava jäljempänä C
osassa määritellyssä muodossa.

4. Jos B tai C osassa määriteltyyn riskivaroitukseen sisältyvien
merkkien lukumäärä ylittää markkinointipalveluja tarjoavan kol-
mannen osapuolen vakioehtojen mukaisen sallitun enimmäis-
merkkimäärän, riskivaroitus voidaan 2 ja 3 kohdista poiketen
laatia jäljempänä D osassa määritellyssä muodossa.

5. Jos riskivaroituksessa käytetään D osassa määriteltyä muotoa,
tiedonantoon taijulkaistuun tietoon on sisällytettävä myös suora
linkki hinnanerosopi m usten tarjoajan verkkosivustol le, joka sisäl-
tää riskivaroituksen B osassa määritellyssä muodossa.

6. Riskivaroituksessa on oltava ajantasainen tarjoajakohtainen tap-
pioprosentti, joka perustuu laskelmaan hinnanerosopimusten
tarjoajan ei-ammattimaisille asiakkaille tarjoamien ja rahaa me-
nettäneiden hinnanerosopimusten kaupankäyntitilien prosentti-
osuudesta. Laskelma on tehtävä kolmen kuukauden välein, ja
sen pitää kattaa laskelmaa edeltävät 12 kuukautla (12 kuukau-
den laskentajakso). Laskelman sovelletaan seuraavaa:

a) yksittäisen ei-ammattimaisen asiakkaan hinnanerosopi-
musten kaupankäyntitilin katsotaan menettäneen rahaa,
jos kyseiseen kaupankäyntitiliin liittyvien hinnanerosopi-
musten kaikkien rahaksi muutettujen ja rahaksi muutta-
mattomien nettovoittojen summa 12 kuukauden laskenta-
jaksolla on negatiivinen;

b) kaikki kulut, mukaan lukien kaikki veloitukset, maksut ja
välityspalkkiot, jotka koskevat hinnanerosopimusten kau-
pankäyntitiliin I iitettyjä hin nanerosopim uksia, sisällyte-
tään laskelmaan;

c) seuraavat erät jätetään laskelman ulkopuolelle:
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i) kaikki sellaiset hinnanerosopimusten kaupankäyntiti-
lit, joilla ei ole ollut niihin liitettyä avointa hinnaneroso-
pimusta 1 2 kuukauden laskentajaksolla;

ii) kaikki voitot tai tappiot, jotka ovat peräisin muista
tuotteista kuin h in nanerosopimusten kau pankäyntiti-
liin liitetyistä hinnanerosopimuksista;

iii) kaikki varojen talletukset hinnanerosopimusten kau-
pankäyntitilille tai nostot siltä.

7. Jos edeltävän 12 kuukauden laskentajaksolla hinnanerosopi-
muksen tarjoaja ei ole tarjonnut ei-ammattimaiselle asiakkaalle
hinnanerosopim usten kau pankäyntiti lii n liittyvää avointa hin-
nanerosopimusta, hinnanerosopimuksen tarjoajan on 2-6 koh-
d ista poiketen käytettävä sove ltuvaa sta nda rdoitua riskivaroi-
tusta, joiden muodot määritellään jäljempänä E-G osissa.

OSA B: Tarjoajakohtainen riskivaroitus pysyvällä välineellä tai verkkosivulla

"Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski
nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi.

llisätään tarjoajakohtainen tappio prosenttil prosenttia piensijoitta-
jista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnanerosopi-
muksiin.

Kannattaakin miettiä, ymmärrätkö, m iten h innanerosopi m ukset toim ivat
ja onko sinulla varaa ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä."

OSA C: Lyhennetty tarioajakohtainen riskivaroitus

"ll isätään tarjoajakohtai nen tap pi oprosenttíl prosenttia piensijoit-
tajista menettää rahaa sijoittaessaan tämän tarjoajan hinnaneroso-
pimuksiin.

Kannattaakin miettiä, onko sinullavaraa ottaa suuri riski rahojesi menet-
tämisestä."

OSA D: Tarjoajakohtainen riskivaroitus, jonka merkkien määrää on vähennetty

" ll isätään tarjoajakohtai nen tap pio prosentt[ %:a piensijoittajien
hinnanerosopimustileistä menettää rahaa."

OSA E: Standardoitu riskivaroitus pysyvällä välineellä tai verkkosivulla

"Hinnanerosopimukset ovat monimutkaisia välineitä, joissa on suuri riski
nopeasta rahan menettämisestä vivutuksen vuoksi.

7 4-189 prosenttia pie nsijoittaj ista menettää rahaa sijo ittaessaa n
hinnanerosopimuksiin.
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Kannattaakin m iettiä, ymmärrätkö, m iten hinnanerosopim ukset toim ivat
ja onko sinulla varca ottaa suuri riski rahojesi menettämisestä."

OSA F: Lyhennetty standardoitu riskivaroitus

" 7 ç89 p rose nttia p iens ijoittaj ista menettää rahaa s ijoittaessaa n
hinnanerosopimuksiin.

Kannattaakin miettiä, onko sinullavaraa ottaa suuri riski rahojesi menet-
tämisestä."

OSA G: Standardoitu riskivaroitus, jonka merkkien määrää on vähennetty

"7 ç89 %:a piensijoittajien hinnanerosopimustileistä menettää ra-
haa."
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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 toimitettu tiedoksi muulla tavalla esim.
saantitodistusta vastaan jollekin muulle henkilölle kuin päätöksen saajalle (sijaistie-
doksianto), katsotaan päätöksen saajan saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päi-
vänä saantitodistuksen osoittamasta päivästä. Jos päätös on annettu tiedoksi yleis-
tiedoksiantona, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoi-
tuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

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

vaaditaan tehtäväksi,
3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan,
4. valittajan nimija kotikunta sekä
5. puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset voi-

daan valittajalle toimittaa

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taijos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava tä-
män nimija kotikunta.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä

Valituskirjelmään on liitettävä

1. päätös, johon muutosta haetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu sel-

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

jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirjansa, jollei valittaja ole valtuuttanut
häntä suullisesti Helsingin hallinto-oikeudessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavusta-
jan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos Helsingin hallinto-oikeus niin määrää.
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Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toi-
mivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Helsingin hallinto-oikeus voi
kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos sillä on aihetta epäillä asiamiehen
toimivaltaa tai sen laajuutta.

Valituskirjelmä voidaan toimittaa Helsingin hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, pos-
titse maksettuna postilähetyksenä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Postittami-
nen tai kirjelmän toimittaminen lähetin välityksellä on lähettäjän vastuulla. Valituksen
on saavuttava Helsingin hallinto-oikeuteen viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä
ennen aukioloajan päättymistä.

Valituskirjelmä voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa. Sähköisen asiakirjan
tulee olla perillä siten, että se on ennen valitusajan päättymistä käsiteltävässä muo-
dossa Helsingin hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä. Säh-
köinen viesti toimitetaan viranomaisel le lähettäjän omalla vastuu lla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.filhallintotuom ioistuimet.

Helsingin hallinto-oikeuden voimassaolevat oikeudenkäyntimaksut voi tarkistaa osoit-
teesta www.oikeus.fi. Tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) on erikseen säädetty
eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Yhteystiedot

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
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