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Laki
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 ja 45 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 5 §:n 29 kohta ja 45 §, sellai-

sina kuin ne ovat, 5 §:n 29 kohta laissa 737/2016 ja 45 § laissa 752/2012, ja
lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 902/2012, 254/2013, 170/2014,

198/2015, 520/2016 ja 737/2016, uusi 30 kohta seuraavasti:

5 §

Muut finanssimarkkinoilla toimivat

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tarkoitetaan tässä laissa:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

29) joukkorahoituslaissa (734/2016) tarkoitettua joukkorahoituksen saajaa ja joukko-
rahoituksen välittäjää;

30) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa
(852/2016) tarkoitettua suomalaista luotonvälittäjää ja ulkomaisen luotonvälittäjän Suo-
messa toimivaa sivuliikettä. 

45 § 

Asiakkaansuojan valvontaa koskevien säännösten soveltamisala

Finanssivalvonta valvoo, että valvottavat, asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluot-
tojen välittäjät ja vakuutusedustajat noudattavat niihin sovellettavia markkinointia ja so-
pimusehtojen käyttöä sekä kuluttajan kannalta hyvän tavan vastaista tai muutoin sopima-
tonta menettelyä asiakassuhteessa koskevia säännöksiä. Rahoitusvälineiden markkinoin-
tia koskevien säännösten noudattamisen valvonnasta säädetään lisäksi arvopaperimarkki-
nalaissa, sijoituspalvelulaissa ja muualla laissa.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan lisäksi ulkomaiseen sivuliikkeeseen, muu-
hun ulkomaiseen valvottavaan, joka tarjoaa Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta,
ulkomaiseen asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjään ja ulkomaiseen
HE 77/2016
TaVM 17/2016
EV 105/2016

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, kuluttajille tarkoite-
tuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä ase-
tuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta; EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34
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855/2016  
vakuutusedustajaan siltä osin kuin Finanssivalvonta on toimivaltainen viranomainen val-
vomaan niihin sovellettavien 1 momentissa tarkoitettujen säännösten noudattamista.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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