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Laki
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 38 §:n 1 momentin 8 kohta

sekä 40 §:n 2 momentin 6, 8 ja 9 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 38 §:n 1 momentin 8 kohta
laissa 1055/2016 sekä 40 §:n 2 momentin 6, 8 ja 9 kohta laissa 215/2019, sekä

lisätään 38 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 254/2013,
1198/2014, 1055/2016, 893/2017, 215/2019 ja 316/2020, uusi 9 kohta ja pykälään, sellai-
sena kuin se on laeissa 752/2012, 254/2013, 611/2014, 1198/2014, 1055/2016, 893/2017,
215/2019 ja 316/2020, uusi 6 momentti, 40 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa
1071/2017, 1108/2018, 215/2019 ja 316/2020, uusi 10 ja 11 kohta ja pykälään, sellaisena
kuin se on laeissa 752/2012, 611/2014, 1279/2015, 1071/2017, 1108/2018, 215/2019,
296/2019, 681/2019 ja 316/2020, uusi 6 momentti sekä lakiin uusi 50 t § seuraavasti:

38 §

Rikemaksu

Finanssivalvonta määrää rikemaksun sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8) laiminlyö tai rikkoo luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 §:ssä tarkoite-
tun perusmaksutilin tarjoamisvelvollisuuden, 6 a §:ssä tarkoitetut perusmaksutilin omi-
naisuuksia tai palveluntarjontaa koskevat velvollisuudet tai 6 b §:ssä tarkoitetut perus-
maksutilin irtisanomista tai purkamista koskevat velvollisuudet;

9) laiminlyö tai rikkoo kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusek-
torilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2088, jäljempänä
tiedonantovelvoiteasetus, 3 artiklan säännöksiä kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperi-
aatteiden julkaisemisesta internetsivuilla, 5 artiklan 1 kohdan säännöksiä palkitsemispoli-
tiikkojen avoimuudesta kestävyysriskien huomioon ottamisen osalta palkitsemispolitii-
koissa ja internetsivuilla tai 12 artiklan säännöksiä 3, 5 tai 10 artiklan perusteella internet-
sivuilla julkaistujen tietojen tarkistamisesta ja ajantasaisuudesta.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rikemaksu määrätään myös sille, joka laiminlyö tai rikkoo tämän pykälän 1 momentis-

sa tarkoitettujen säännösten perusteella annettuja tarkempia säännöksiä tai määräyksiä tai
komission asetusten ja päätösten säännöksiä.
HE 255/2020
TaVM 8/2021
EV 40/2021

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 (32019R2088); EUVL 317, 9.12.2019, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 (32019R2089); EUVL 317, 9.12.2019, s. 17
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 (32020R0852); EUVL 198, 22.6.2020, s. 13
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40 §

Seuraamusmaksu

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Seuraamusmaksu määrätään myös sille, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laimin-

lyö tai rikkoo:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

6) viitearvoasetuksen 4–16 artiklan säännöksiä vertailuarvojen koskemattomuudesta ja
luotettavuudesta, 19 a–19 c artiklan säännöksiä Euroopan unionin ilmastosiirtymää kos-
kevista vertailuarvoista ja Euroopan unionin Pariisin sopimuksen mukaisista vertailuar-
voista, 21–26 artiklan säännöksiä kriittisistä, merkittävistä sekä muista kuin merkittävistä
vertailuarvoista, 27 artiklan säännöksiä vertailuarvoselvityksestä, 28 artiklan säännöksiä
vertailuarvon muutoksista ja lakkaamisesta, 29 artiklan säännöksiä vertailuarvon käytöstä
tai 34 artiklan säännöksiä hallinnoijan toimiluvasta ja rekisteröinnistä;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
8) arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportointi- ja läpinäkyvyysasetuksen

4 artiklan säännöksiä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ilmoitusvelvollisuu-
desta ja tietojen turvaamisesta tai 15 artiklan säännöksiä vakuusjärjestelyn nojalla vas-
taanotettujen rahoitusvälineiden uudelleenkäytöstä;

9) rahamarkkinarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2017/1131, jäljempänä rahamarkkinarahastoasetus, 4 artiklan 1 kohdan säännöksiä
rahamarkkinarahaston perustamisen, hoitamisen ja markkinoimisen luvanvaraisuudesta, 4
artiklan 5 kohdan tai 5 artiklan 2 kohdan säännöksiä rahamarkkinarahaston toimilupaa
haettaessa ilmoitettavista tiedoista, jos toimilupa on myönnetty hakijan antamien väärien
tai harhaanjohtavien tietojen perusteella, 6 artiklan säännöksiä nimityksen "rahamarkkina-
rahasto" käytöstä, 9–16 artiklan säännöksiä omaisuuserien koostumusta koskevista vaati-
muksista, 17, 18, 24 tai 25 artiklan säännöksiä sijoitussalkkua koskevista vaatimuksista,
19–21 tai 23 artiklan säännöksiä sisäisen luottolaadun arviointia koskevista vaatimuksista,
26 artiklan säännöksiä rahamarkkinarahastojen luottoluokituksista, 27 artiklan säännöksiä
rahamarkkinarahaston hoitajan selonottovelvollisuudesta, 28 artiklan säännöksiä stressi-
testeistä, 29–34 artiklan säännöksiä arvostamista koskevista vaatimuksista taikka 36 artik-
lan säännöksiä avoimuusvaatimuksista;

10) tiedonantovelvoiteasetuksen:
a) 4 artiklan 1–5 kohdan säännöksiä haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuudesta in-

ternetsivuilla yhteisön tasolla;
b) 6 artiklan säännöksiä kestävyysriskien huomioon ottamisen avoimuudesta ennen so-

pimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa;
c) 7 artiklan säännöksiä haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuudesta ennen sopi-

muksen tekemistä annettavissa tiedoissa rahoitustuotteiden tasolla;
d) 8 artiklan 1 tai 2 kohdan säännöksiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominai-

suuksien edistämisen avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa;
e) 9 artiklan 1–4 kohdan säännöksiä kestävien sijoitusten avoimuudesta ennen sopi-

muksen tekemistä annettavissa tiedoissa;
f) 10 artiklan 1 kohdan säännöksiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominai-

suuksien sekä kestävien sijoitusten edistämisen avoimuudesta internetsivuilla;
g) 11 artiklan 1 tai 2 kohdan säännöksiä ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien omi-

naisuuksien ja kestävien sijoitusten edistämisen avoimuudesta määräaikaiskatsauksissa;
h) 13 artiklan 1 kohdan säännöksiä markkinointiviestinnästä; tai
11) kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä ja asetuksen (EU) 2019/2088

muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/852, jäl-
jempänä  taksonomia-asetus, 5 artiklan säännöksiä ympäristön kannalta kestävien sijoitus-
ten avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskat-
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sauksissa, 6 artiklan säännöksiä ympäristöominaisuuksia edistävien rahoitustuotteiden
avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauk-
sissa tai 7 artiklan säännöksiä muiden rahoitustuotteiden avoimuudesta ennen sopimuksen
tekemistä annettavissa tiedoissa ja määräaikaiskatsauksissa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Seuraamusmaksu määrätään myös sille, joka laiminlyö tai rikkoo tämän pykälän 2 mo-

mentissa tarkoitettujen säännösten perusteella annettuja komission asetusten ja päätösten
säännöksiä.

50 t §

Toiminta tiedonantovelvoiteasetuksessa ja taksonomia-asetuksessa tarkoitettuna 
toimivaltaisena viranomaisena

Finanssivalvonta toimii tiedonantovelvoiteasetuksen 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu-
na toimivaltaisena viranomaisena.

Finanssivalvonta toimii taksonomia-asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna toi-
mivaltaisena viranomaisena.

————
Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2021.
Tämän lain 40 §:n 2 momentin 10 kohdan g alakohta, 40 §:n 2 momentin 11 kohta ja

50 t §:n 2 momentti tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Tämän lain 40 §:n
2 momentin 10 kohdan c alakohta tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2022.

Helsingissä 7.5.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

valtiovarainministeri Matti Vanhanen
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