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Laki
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 6 §:n 20 kohta ja 40 §:n 2 mo-

mentin 10 ja 11 kohta,
sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 20 kohta laissa 524/2021 ja 40 §:n 2 momentin 10 ja

11 kohta laissa 379/2021, sekä
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 254/2013, 170/2014,

1071/2017, 296/2019, 524/2021 ja 954/2021, uusi 21 kohta, 40 §:n 2 momenttiin, sellaise-
na kuin se on laeissa 1071/2017, 1108/2018, 316/2020, 379/2021, 599/2021 ja 941/2021,
uusi 12 kohta, 41 a §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 241/2018, 524/2021, 954/2021 ja
205/2022, uusi 7 momentti, jolloin nykyiset 7–16 momentti siirtyvät 8–17 momentiksi ja
lakiin uusi 50 v § seuraavasti:

6 §

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

20) merkittävällä sidoksella sijoituspalvelulain 1 luvun 26 §:n 1 momentin 15 kohdas-
sa, luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 12 §:ssä tai vakuutusyhtiölain 1 luvun
10 §:ssä tarkoitettua tilannetta, jossa kahden tai useamman luonnollisen henkilön tai oi-
keushenkilön välillä on tarkemmin säädetyt edellytykset täyttävä sidos;

21) PEPP-asetuksella yleiseurooppalaisesta yksilöllisestä eläketuotteesta (PEPP) an-
nettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2019/1238.

40 §

Seuraamusmaksu

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

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

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

internetsivuilla yhteisön tasolla;
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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 omi-
naisuuksien edistämisen avoimuudesta ennen sopimuksen tekemistä annettavissa tiedois-
sa;

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;
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-
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; tai

12) PEPP-asetuksen 5–7 artiklan säännöksiä rekisteröintivelvollisuudesta ja säännök-
siä virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta, joiden perusteella PEPP-tuote
on rekisteröity Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen pitämään julkiseen keskus-
rekisteriin, 18 artiklan säännöksiä siirrettävyyspalvelun tarjoamisesta, 19 artiklan sään-
nöksiä PEPP-tuotteen alatilin käyttämisestä, 20 artiklan säännöksiä uuden alatilin avaa-
mista koskevista tiedonantovelvollisuuksista, 21 artiklan säännöksiä siirrettävyyttä koske-
vien tietojen toimittamisesta toimivaltaisille viranomaisille, 22 artiklan säännöksiä PEPP-
tarjoajia ja PEPP-jakelijoita koskevasta yleisperiaatteesta, 23 artiklan säännöksiä erityyp-
pisiin PEPP-tarjoajiin tai PEPP-jakelijoihin sovellettavasta jakelujärjestelystä, 24 artiklan
säännöksiä sähköisestä jakelusta ja muiden pysyvien välineiden käyttämisestä, 25 artiklan
säännöksiä tuotehallintavaatimuksista, 26 artiklan säännöksiä PEPP-avaintietoasiakirjas-
ta, 27 artiklan säännöksiä PEPP-avaintietoasiakirjan kielestä, 28 artiklan säännöksiä
PEPP-avaintietoasiakirjan sisällöstä, 29 artiklan säännöksiä markkinointiaineistosta,
30 artiklan säännöksiä PEPP-avaintietoasiakirjan tarkistamisesta, 31 artiklan säännöksiä
siviilioikeudellisesta vastuusta, 32 artiklan säännöksiä biometrisiä riskejä kattavista
PEPP-sopimuksista, 33 artiklan säännöksiä PEPP-avaintietoasiakirjan toimittamisesta,
34 artiklan säännöksiä PEPP-asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten täsmentämisestä ja neu-
vonnan antamisesta, 35 artiklan säännöksiä PEPP-etuusotetta koskevista yleisistä sään-
nöksistä, 36 artiklan säännöksiä PEPP-etuusotteen sisällöstä, 37 artiklan säännöksiä
PEPP-etuusotetta täydentävistä lisätiedoista, 38 artiklan säännöksiä PEPP-säästäjille eläk-
keelle siirtymistä edeltävässä vaiheessa ja PEPP-edunsaajille maksatusvaiheessa annetta-
vista tiedoista, 39 artiklan säännöksiä PEPP-säästäjille ja PEPP-edunsaajille pyynnöstä
annettavista tiedoista, 40 artiklan säännöksiä yleisistä säännöksistä koskien raportointia
kansallisille viranomaisille, 41 artiklan säännöksiä kerryttämisvaiheen sijoittamista kos-
kevista säännöistä, 42 artiklan säännöksiä PEPP-säästäjien sijoitusvaihtoehtoja koskevista
yleisistä säännöksistä, 43 artiklan säännöksiä PEPP-säästäjän tekemästä sijoitusvaihtoeh-
don valinnasta, 44 artiklan säännöksiä valitun sijoitusvaihtoehdon muuttamisen edellytyk-
sistä, 45 artiklan säännöksiä PEPP-perustuotteesta, 46 artiklan säännöksiä riskien vähen-
tämistekniikoista, 47 artiklan säännöksiä kerryttämisvaiheeseen liittyvistä ehdoista, 48 ar-
tiklan säännöksiä säilytysyhteisön säilytys- ja valvontatehtävistä, 50 artiklan säännöksiä
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PEPP-asiakkaiden valitusten ratkaisemisesta, 52 artiklan säännöksiä vaihtopalvelun tar-
joamisesta, 53 artiklan säännöksiä vaihtopalvelun käynnistämisestä, 54 artiklan säännök-
siä vaihtopalveluun liittyvistä maksuista, 55 artiklan säännöksiä PEPP-säästäjien suojaa-
misesta taloudellisilta tappioilta tai 56 artiklan säännöksiä vaihtopalvelua koskevista tie-
doista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

41 a §

Seuraamusmaksun enimmäismäärä eräissä tapauksissa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos seuraamusmaksu koskee 40 §:n 2 momentin 12 kohdassa mainittujen säännösten

rikkomista, oikeushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa olla enintään viisi miljoo-
naa euroa, mutta kuitenkin enintään 10 prosenttia oikeushenkilön seuraamusmaksun mää-
räämistä edeltävän vuoden liikevaihdosta ja luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraa-
musmaksu saa olla enintään 700 000 euroa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

50 v §

Toiminta PEPP-asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena

Finanssivalvonta toimii PEPP-asetuksen 61 artiklassa tarkoitettuna toimivaltaisena vi-
ranomaisena.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2022. Lain 40 §:n 2 momentin 10 koh-

dan c alakohta tulee kuitenkin voimaan 30 päivänä joulukuuta 2022.

Helsingissä 1.4.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
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