
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvFinanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2016

60/2016

Laki
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 40 §:n 2 momentti ja 6 luvun

otsikko, sellaisena kuin niistä on 40 §:n 2 momentti laissa 254/2013, sekä
lisätään lakiin uusi 50 g § seuraavasti: 

40 §

Seuraamusmaksu

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

lyö tai rikkoo:
1) markkinarakennetoimija-asetuksen 4 artiklan 1 tai 3 kohdan säännöstä finanssi-

markkinoilla toimivan vastapuolen tekemien OTC-johdannaisten määritysvelvollisuudes-
ta taikka 10 artiklan 1 kohdan säännöstä finanssialan ulkopuolisen vastapuolen tekemien
OTC-johdannaisten määritysvelvollisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta;

2) Finanssivalvonnan lyhyeksimyyntiasetuksen 20 artiklan 2 kohdan, 21 artiklan
1 kohdan tai 23 artiklan 1 kohdan taikka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen
28 artiklan 1 kohdan nojalla tekemää päätöstä;

3) huutokauppa-asetuksen 38, 39 ja 40 artiklan säännöksiä sisäpiirintiedon kielletystä
käytöstä, 41 artiklan säännöksiä markkinoiden manipulointia koskevasta kiellosta tai
42 artiklan 1, 3 tai 5 kohdan säännöksiä markkinoiden väärinkäytön vähentämistä koske-
vista erityisvaatimuksista; tai

4) korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/751, jäljempänä korttimaksujen siir-
tohintoja koskeva asetus, 3 artiklan 1 kohdassa säädettyä 0,2 prosentin tapahtumakohtai-
sen siirtohinnan enimmäismäärää, joka on asetettu pankkikorttitapahtumista veloitettavil-
le siirtohinnoille tai 4 artiklassa säädettyä 0,3 prosentin tapahtumakohtaisen siirtohinnan
enimmäismäärää, joka on asetettu luottokorttitapahtumista veloitettaville siirtohinnoille.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
HE 115/2015
TaVM 14/2015
EV 70/2015
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60/2016  
6 luku

Ulkomaisten valvottavien ja niiden Suomessa olevien sivuliikkeiden valvonta ja 
yhteistyö ulkomaan valvontaviranomaisten kanssa sekä toimivaltainen 

viranomainen

50 g §

Korttimaksujen siirtohintoja koskevassa asetuksessa tarkoitettu toimivaltainen 
viranomainen

Finanssivalvonta toimii korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen 13 artiklassa
tarkoitettuna asetuksen noudattamista valvovana toimivaltaisena viranomaisena. 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2016.
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