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295/2019

Laki
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (1070/2017) 2 luvun 19 §:n

3 momentti, 3 luvun 33 §:n 2 momentti, 4 luvun 6 § sekä 5 luvun 11 §:n 2 momentti,
muutetaan 1 luvun 1 §:n 2 ja 4 momentti, 2 §:n 1 momentti sekä 2 §:n 2 momentin suo-

menkielinen sanamuoto, II osan otsikko, 2 luvun 1 §:n 2 momentti ja 7 §:n 5 momentti,
3 luvun 1 §, 2 §:n 3 momentti, 6 §, 13 §:n 3 momentti, 15 §:n 2 momentti, 17–19, 21–23
ja 26 § sekä 31 §:n 1 momentti, 5 luvun 1, 10, 15 ja 18 §, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 mo-
mentti, 21 §, 22 §:n 2 momentin ja 23 §:n suomenkielinen sanamuoto, 24 §, 26 §:n 2 mo-
mentti ja 27 §:n 2 momentti, 6 luvun 1 §:n 1 momentti, 7 luvun 1 §, 3 §:n 3 momentti,
5 §:n 3 momentti ja 6 §, 9 luvun 4 §:n 2 momentin 8 kohta, 5 §, 7 §:n 2 momentti ja 8 §
sekä 10 luvun 3 §, ja

lisätään 2 luvun 17 §:ään uusi 2–5 momentti seuraavasti:

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä lakia sovelletaan pörssiä vastaavaan ulkomaiseen yhteisöön siten kuin 4 luvussa

säädetään.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Rahoitusvälineiden kaupankäyntiin liittyvien tietojen julkistamisesta ja kaupankäyn-
nistä johdannaissopimuksilla säädetään lisäksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä ase-
tuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksessa (EU) N:o 600/2014, jäljempänä EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetus.
EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksessa säädetään myös rahoitusvälineillä tehty-
jen liiketoimien raportoinnista toimivaltaiselle viranomaiselle ja syrjimättömästä pääsystä
määrityspalveluihin ja vertailuarvoja koskeviin tietoihin.
HE 277/2018
TaVM 32/2018
EV 243/2018
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2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rahoitusvälineellä sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 14 §:ssä tarkoitettua ra-

hoitusvälinettä;
2) arvopaperilla arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettua arvo-

paperia;
3) johdannaissopimuksella sijoituspalvelulain 1 luvun 14 §:n 1 momentin 3–9 kohdas-

sa tarkoitettua rahoitusvälinettä;
4) monenkeskisellä järjestelmällä järjestelmää, jossa useiden kolmansien osapuolten

rahoitusvälineitä koskevat osto- ja myynti-intressit voivat olla keskenään vuorovaikutuk-
sessa;

5) säännellyllä markkinalla pörssin tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan markki-
noiden ylläpitäjän ylläpitämää monenkeskistä järjestelmää, jossa markkinan ylläpitäjän
laatimien sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen rahoitusvälineitä koskevia osto- ja myyn-
titarjouksia tai tarjouskehotuksia siten, että tuloksena on rahoitusvälinettä koskeva sitova
kauppa;

6) markkinoiden ylläpitäjällä yhtä tai useampaa henkilöä, joka hallinnoi tai ylläpitää
säännellyn markkinan liiketoimintaa ja joka voi olla säännelty markkina itse;

7) pörssillä suomalaista osakeyhtiötä, joka ylläpitää säänneltyä markkinaa Suomessa;
8) monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä monenkeskisen kaupankäynnin järjes-

täjän tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämää
muuta kuin 5 tai 11 kohdassa tarkoitettua monenkeskistä järjestelmää, jossa kaupankäyn-
nin järjestäjän laatimien sääntöjen mukaisesti saatetaan yhteen rahoitusvälineitä koskevia
osto- ja myyntitarjouksia tai tarjouskehotuksia järjestelmässä siten, että tuloksena on ra-
hoitusvälinettä koskeva sitova kauppa;

9) pk-yritysten kasvumarkkinalla 6 luvussa tarkoitettua erityistä rekisteröityä monen-
keskistä kaupankäyntijärjestelmää;

10) pk-yrityksellä yritystä, jonka keskimääräinen markkina-arvo oli alle 200 000 000 euroa
kolmen edellisen kalenterivuoden lopun päätöskurssien perusteella;

11) organisoidulla kaupankäyntijärjestelmällä organisoidun kaupankäynnin järjestä-
jän tai sitä muussa ETA-valtiossa vastaavan kaupankäynnin järjestäjän ylläpitämää muuta
kuin 5, 8 tai 9 kohdassa tarkoitettua monenkeskistä järjestelmää, jossa kaupankäynnin
kohteena saa olla vain joukkovelkakirjoja, strukturoituja rahoitustuotteita, päästöoikeuk-
sia tai johdannaissopimuksia;

12) monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjällä 8 kohdassa ja organisoidun kaupan-
käynnin järjestäjällä 11 kohdassa tarkoitettua järjestelmää Suomessa ylläpitävää pörssiä,
sijoituspalvelulaissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja kolmannen maan yrityksen si-
vuliikettä sekä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettua luottolai-
tosta;

13) kauppapaikalla säänneltyä markkinaa, monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ja
organisoitua kaupankäyntijärjestelmää;

14) sijoituspalvelun tarjoajalla sijoituspalvelulaissa tarkoitettua sijoituspalveluyritys-
tä ja ulkomaista ETA-sijoituspalveluyritystä sekä sellaista luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa tarkoitettua luottolaitosta ja ulkomaista ETA-luottolaitosta, joka tarjoaa sijoi-
tuspalvelua tai harjoittaa sijoitustoimintaa;

15) kaupankäyntiosapuolella sijoituspalvelun tarjoajaa tai muuta henkilöä, jolle pörssi
tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä on myöntänyt oikeuden käydä kauppaa
asianomaisella kauppapaikalla;

16) kauppojen sisäisellä toteuttajalla sijoituspalvelun tarjoajaa, joka suunnitelmalli-
sesti, toistuvasti, säännöllisesti, järjestelmällisesti ja merkittävässä määrin käy kauppaa
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omaan lukuunsa toteuttaessaan asiakkaiden toimeksiantoja kauppapaikan ulkopuolella yl-
läpitämättä monenkeskistä järjestelmää;

17) algoritmisella kaupankäynnillä rahoitusvälineillä tapahtuvaa kaupankäyntiä, jossa
tietokonealgoritmi määrittää automaattisesti toimeksiantojen yksittäisiä tekijöitä;

18) päämiehen lukuun täsmäytetyllä kaupankäynnillä liiketoimea, jossa kaupan mah-
dollistava taho toimii liiketoimen ostajan ja myyjän välillä siten, ettei siihen kohdistu
markkinariskiä liiketoimen toteutuksen missään vaiheessa, ja jossa liiketoimen molemmat
puolet toteutetaan samanaikaisesti ja liiketoimi toteutetaan hintaan, josta kaupan mahdol-
listavalle taholle ei koidu muuta voittoa tai tappiota kuin aiemmin ilmoitettu palkkio, mak-
su tai kulut liiketoimesta;

19) raportointipalvelulla hyväksytyn julkistamisjärjestelyn ylläpitoa, konsolidoitujen
kaupankäyntitietojen ylläpitoa tai hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän ylläpitoa;

20) raportointipalvelun tarjoajalla suomalaista osakeyhtiötä tai eurooppayhtiölaissa
(742/2004) tarkoitettua eurooppayhtiötä, jolla on tämän lain mukainen toimilupa hyväk-
sytyn julkistamisjärjestelyn, konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tai hyväksytyn ilmoi-
tusjärjestelmän ylläpitoon;

21) hyväksytyn julkistamisjärjestelyn tarjoajalla edellä 20 kohdassa tarkoitettua yhtiö-
tä, jolla on oikeus tarjota palvelua kauppoja koskevien tietojen julkistamiseksi sijoituspal-
velun tarjoajan puolesta EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 20 ja 21 artiklan
mukaisesti;

22) konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajalla edellä 20 kohdassa tarkoitettua
yhtiötä, jolla on oikeus tarjota palvelua EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen 6,
7, 10, 12, 13, 20 ja 21 artiklassa tarkoitetuilla rahoitusvälineillä tehtäviä kauppoja koske-
vien ilmoitusten keräämiseksi tässä laissa tarkoitetulta säännellyltä markkinalta, monen-
keskiseltä kaupankäyntijärjestelmältä, organisoidulta kaupankäyntijärjestelmältä ja hy-
väksytyn julkistamisjärjestelyn tarjoajalta sekä tietojen yhdistämiseksi sähköisesti ylläpi-
detyksi tietovirraksi, josta saa ajantasaisia hinta- ja määrätietoja rahoitusvälineestä;

23) hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tarjoajalla edellä 20 kohdassa tarkoitettua yhtiö-
tä, jolla on oikeus tarjota palvelua liiketoimia koskevien ilmoitusten antamiseksi Finans-
sivalvonnalle, muulle ETA-valtion toimivaltaiselle viranomaiselle tai Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaiselle sijoituspalvelun tarjoajan puolesta;

24) ulkomaisella ETA-raportointipalvelun tarjoajalla ulkomaista yritystä, jolla on
muun ETA-valtion kuin Suomen toimivaltaisen viranomaisen myöntämä 8 luvun mukais-
ta toimilupaa vastaava lupa raportointipalvelun tarjoamiseen;

25) ETA-valtiolla Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota;
26) kolmannella maalla muuta valtiota kuin ETA-valtiota;
27) ulkomaisella ETA-sijoituspalveluyrityksellä sijoituspalvelulain 1 luvun 13 §:n

1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua ulkomaista ETA-sijoituspalveluyritystä;
28) ulkomaisella ETA-luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun

7 §:n 3 momentissa tarkoitettua ulkomaista ETA-luottolaitosta, jolla on toimilupa tarjota
sijoituspalveluja tai harjoittaa sijoitustoimintaa sekä tarjota oheispalveluja;

29) kolmannen maan yrityksellä sijoituspalvelulain 1 luvun 13 §:n 1 momentin 9 koh-
dassa tarkoitettua kolmannen maan yritystä;

30) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisella Euroopan valvontaviranomaisen (Eu-
roopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY
muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta annetussa Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 tarkoitettua Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaista;

31) johdolla sijoituspalvelun tarjoajan, pörssin tai raportointipalvelun tarjoajan halli-
tusta ja, jos yrityksellä on hallintoneuvosto, hallintoneuvostoa, toimitusjohtajaa sekä kaik-
kia toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivia, jotka ovat yrityksen ylimmissä
johtotehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat yrityksen toimintaa;
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32) toimivalla johdolla yrityksen toimitusjohtajaa sekä kaikkia toimitusjohtajan välit-
tömässä alaisuudessa toimivia, jotka ovat yrityksen ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasi-
allisesti johtavat yrityksen toimintaa;

33) rajahintatoimeksiannolla rahoitusvälineen osto- tai myyntitoimeksiantoa, joka an-
netaan toteutettavaksi sille määrättyyn rajahintaan tai tätä parempaan hintaan sekä tietyn
suuruisena;

34) likvideillä markkinoilla rahoitusvälineen tai rahoitusvälinelajin markkinoita, joilla
on jatkuvasti valmiita ja halukkaita ostajia ja myyjiä ja joita arvioidaan seuraavin perus-
tein ottaen huomioon kyseisen rahoitusvälineen tai rahoitusvälinelajin erityiset markkina-
rakenteet: 

a) liiketoimien keskimääräinen toteutustiheys ja keskikoko eri markkinaehtojen valli-
tessa ja ottaen huomioon rahoitusvälinelajiin kuuluvien tuotteiden luonne ja elinkaari;

b) markkinaosapuolten lukumäärä ja tyyppi, mukaan lukien markkinaosapuolten luku-
määrä suhteessa kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvälineiden lukumäärään tietyn
tuotteen markkinoilla;

c) osto- ja myyntihintojen keskimääräinen erotus, jos se on saatavilla.
Edellä 1 momentin 16 kohdassa tarkoitetun kauppojen sisäisen toteuttajan kaupankäyn-

nin säännöllisyyttä ja järjestelmällisyyttä mitataan niiden OTC-kauppojen lukumäärällä,
jotka sijoituspalvelun tarjoaja tekee rahoitusvälineessä omaan lukuunsa toteuttaessaan
asiakastoimeksiantoja. Kaupankäynnin merkittävää määrää mitataan joko vertaamalla si-
joituspalvelun tarjoajan OTC-kaupan suuruutta suhteessa sijoituspalvelun tarjoajan tietyn
rahoitusvälineen kokonaiskauppaan taikka vertaamalla sijoituspalvelun tarjoajan OTC-
kaupan suuruutta suhteessa tietyn rahoitusvälineen kokonaiskauppaan unionissa. Kauppo-
jen sisäisen toteuttajan määritelmää sovelletaan ainoastaan, jos sekä kaupankäynnin sään-
nöllisyyttä ja järjestelmällisyyttä että sen merkittävää määrää koskevat edellytykset täyt-
tyvät tai jos sijoituspalvelun tarjoaja päättää osallistua kauppojen sisäisen toteuttajan jär-
jestelmään.

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

II OSA

RAHOITUSVÄLINEIDEN KAUPPAPAIKAT

2 luku

Säännellyn markkinan ylläpitäminen

1 §

Säännellyn markkinan ylläpitämisen luvanvaraisuus ja muu sallittu toiminta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pörssi saa säännellyn markkinan ylläpitämisen lisäksi ylläpitää monenkeskistä kaupan-

käyntijärjestelmää ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää, ylläpitää raportointipalvelu-
ja ja tarjota rahoitusvälineiden vaihdantaan ja säilytykseen liittyviä tietojenkäsittely- ja
muita palveluja sekä arvopaperi-, johdannais- ja rahoitusmarkkinoiden kehittämiseen liit-
tyviä koulutus- ja tiedotuspalveluja sekä harjoittaa muuta edellä tässä momentissa tarkoi-
tettuun toimintaan läheisesti liittyvää toimintaa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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7 §

Toimilupapäätös ja pörssin toiminnan aloittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä sijoituspalvelulain 3 luvun 1 §:n 4 momentissa säädetään sijoituspalveluyrityksen

toimilupaa hakevasta yhteisöstä, sovelletaan myös pörssin toimilupaa hakevaan osakeyh-
tiöön.

17 §

Pörssin johdon ajankäyttö

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Pörssin hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja saa pitää samanaikaisesti enintään yhden

seuraavista johtotehtävien yhdistelmistä:
1) yhden päätoimisen, toimi- ja palvelussuhteeseen perustuvan hallitusjäsenyyden tai

toimitusjohtajuuden ja kahden, muunlaisen hallitusjäsenyyden yhdistelmä;
2) neljä hallituksen jäsenyyttä, joista mikään ei ole päätoimisen toimi- tai palvelussuh-

teeseen perustuva.
Yhdeksi johtotehtäväksi katsotaan hallituksen jäsenyydet tai toimitusjohtajuudet:
1) samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä; ja
2) yrityksissä, joista pörssillä on huomattava omistusosuus.
Finanssivalvonta voi antaa luvan hallituksen jäsenelle ja toimitusjohtajalle vastaanottaa

yhden lisäjäsenyyden 2 momentissa säädettyjen enimmäismäärien lisäksi, jos se ei vaa-
ranna 1 ja 2 momentissa säädettyjen periaatteiden noudattamista. Finanssivalvonnan on il-
moitettava antamastaan poikkeusluvasta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei sovelleta henkilöön, joka on valittu pörssin johtoon
valtion edustajana, hallituksen jäsenyyteen tai toimitusjohtajuuteen asunto-osakeyhtiössä,
asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun 2 §:ssä tarkoitetussa keskinäisessä kiinteis-
töosakeyhtiössä, aatteellisessa tai taloudellisessa yhdistyksessä tai muussa sellaisessa yri-
tyksessä, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeen- tai
osuudenomistajille, jos tehtävä ei vaaranna 1 ja 2 momentissa säädettyjen periaatteiden
noudattamista.

3 luku

Säännellyn markkinan toiminnan järjestäminen

1 §

Säännellyn markkinan toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

Pörssin toiminta on järjestettävä sen liiketoiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen
luotettavalla tavalla. Pörssin on varmistettava toimintaansa liittyvien riskien hallinta ja
toimintansa jatkuvuus kaikissa tilanteissa.

Pörssillä on oltava toimintaperiaatteet pörssin toimintaan liittyvien eturistiriitojen tun-
nistamiseksi, niiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Toimintaperiaatteissa on otettava
erityisesti huomioon eturistiriitatilanteet, jotka voivat vaikuttaa pörssin toimintaan tai
pörssille 2 §:ssä säädetyn valvontatehtävän luotettavaan hoitamiseen, mukaan lukien teh-
tävänkuvien eriyttäminen eturistiriitojen ehkäisemiseksi. Pörssillä on oltava avoimet ja
syrjimättömät säännöt ja menettelyt asianmukaisen ja tasapuolisen kaupankäynnin turvaa-
miseksi sekä puolueettomat perusteet toimeksiantojen tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Pörssin on varmistettava, että sen käyttämät järjestelmät ja menettelytavat turvaavat
kaupankäyntijärjestelmän toiminnan luotettavuuden ja jatkuvuuden myös häiriötilanteis-
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sa. Pörssin on varmistettava, että sillä on riittävä kaupankäyntijärjestelmien häiriönsieto-
kyky, riittävä kapasiteetti toimeksiantojen ja viestien ruuhkahuippujen käsittelyyn ja var-
mistettava asianmukainen kaupankäynti markkinoiden vakavissa stressiolosuhteissa.
Pörssin on testattava säännöllisesti kuormituskokein kaupankäyntijärjestelmän toimintaa
edellä kuvattujen vaatimusten täyttämiseksi.

Pörssin hoitaessa sille tässä laissa säädettyjä tehtäviä sen toimintaan ei sovelleta hallin-
tolakia (434/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), kie-
lilakia (423/2003) eikä saamen kielilakia (1086/2003). Pörssin johtoon kuuluvaan tai
pörssin palveluksessa olevaan ei tällöin myöskään sovelleta rikosoikeudellista virkavas-
tuuta koskevia säännöksiä.

Mitä 1 momentissa säädetään pörssistä, sovelletaan vastaavasti pörssin omistusyhtei-
söön.

Pörssi ei saa toteuttaa asiakastoimeksiantoja omaa pääomaa vastaan tai harjoittaa pää-
miehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä ylläpitämällään säännellyllä markkinalla.

2 §

Pörssin valvontatehtävä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Finanssivalvonnan on ilmoitettava 2 momentissa tarkoitetut tiedot muille Finanssival-

vontaa vastaaville ETA-valtioiden viranomaisille ja Euroopan arvopaperimarkkinaviran-
omaiselle. Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta menettelystä ilmoitus on kuitenkin
tehtävä vain, jos Finanssivalvonta on vakuuttunut siitä, että menettely on EU:n markkinoi-
den väärinkäyttöasetuksen säännösten vastainen.

6 §

Pörssin sääntöjen vähimmäissisältö

Pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla säänneltyä markkinaa koskevat
säännöt, jotka sisältävät määräykset vähintään seuraavista asioista:

1) miten kaupankäynti tapahtuu;
2) miten ja millä perusteilla rahoitusväline otetaan kaupankäynnin kohteeksi sekä mi-

ten ja millä perusteilla kaupankäynti rahoitusvälineellä voidaan keskeyttää tai lopettaa;
3) millaisia vaatimuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia arvopaperien liikkeeseenlaski-

joille sekä niiden hallinnolle ja hallinto- ja ohjausjärjestelmille tähän lakiin, arvopaperi-
markkinalakiin ja niiden nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin, EU:n markkinoi-
den väärinkäyttöasetukseen sekä pörssin sääntöihin perustuvien velvollisuuksien täyttä-
miseksi tai muutoin asetetaan;

4) miten ja millä perusteilla kaupankäyntiosapuolen oikeudet myönnetään ja peruute-
taan;

5) velvoitteet, jotka johtuvat säännellyllä markkinalla toimivien sijoituspalvelun tarjo-
ajien henkilökunnalle asetettavista ammatillisista vaatimuksista;

6) millä ehdoilla kaupankäyntiosapuoleksi voidaan hyväksyä muita henkilöitä kuin si-
joituspalveluyrityksiä ja luottolaitoksia;

7) millaisia vaatimuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia kaupankäyntiosapuolille tähän
lakiin ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin sekä pörssin sääntöihin perus-
tuvien velvollisuuksien täyttämiseksi tai muutoin asetetaan;

8) millaisia seuraamuksia arvopaperien liikkeeseenlaskijoille ja kaupankäyntiosapuo-
lille voidaan pörssin sääntöjen rikkomisesta määrätä ja miten ne määrätään;

9) jos kaupankäynnin kohteena on johdannaissopimus, sen ehdot;
10) millaisia vaatimuksia, oikeuksia ja velvollisuuksia kauppojen määrittämiseen ja

toteuttamiseen liittyy.
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Säännellyt markkinat voivat hyväksyä kaupankäyntiosapuoliksi sijoituspalvelulaissa
tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä ja ulkomaisia ETA-sijoituspalveluyrityksiä, luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettuja luottolaitoksia ja ulkomaisia ETA-luotto-
laitoksia, jotka tarjoavat sijoituspalvelua ja muita henkilöitä:

1) jotka ovat riittävän hyvämaineisia;
2) joilla on riittävät kaupankäyntivalmiudet ja -taidot ja riittävä kokemus;
3) joilla on tarvittaessa riittävät organisaatiojärjestelyt; ja
4) joilla on hoitamaansa tehtävään nähden riittävät resurssit ottaen huomioon eri rahoi-

tusjärjestelyt, joita säännelty markkina on saattanut ottaa käyttöön liiketoimien asianmu-
kaisen toimituksen takaamiseksi.

13 §

Finanssivalvonnan tehtävät ja ilmoitusvelvollisuus Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos kyse on 11 §:n 4 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetusta päätöksestä, Finanssi-

valvonnan on ilmoitettava päätöksestä tarvittaessa myös Energiavirastolle.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

15 §

Kaupankäyntiosapuolen oikeudet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Muulle henkilölle, jolla on kotipaikka ETA-valtiossa, voidaan myöntää kaupankäynti-

osapuolen oikeudet, jos henkilö täyttää pörssin säännöissä asetetut vaatimukset ja henki-
lön luotettavuudesta, hyvämaineisuudesta, kokemuksesta ja muusta sopivuudesta sekä
toiminnan järjestämisestä saadun selvityksen perusteella tai muutoin on todennäköistä, et-
tei henkilön osallistuminen kaupankäyntiin vaaranna kaupankäynnin luotettavuutta. Hen-
kilöllä on lisäksi oltava riittävät taloudelliset ja muut edellytykset täyttää rahoitusvälinei-
den kaupoista johtuvat velvollisuutensa.

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

17 §

Sopimus markkinatakauksesta

Pörssin on laadittava kirjallinen sopimus markkinatakauksesta, johon kunkin markki-
natakausstrategiaa säännellyllä markkinalla toteuttavan sijoituspalvelun tarjoajan tulee si-
toutua. Pörssin on huolehdittava, että sillä on markkinatakausjärjestelmä, johon osallistuu
riittävä määrä sijoituspalvelun tarjoajia ottaen huomioon kaupankäynnin luonne ja laa-
juus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa on sovittava ainakin:
1) velvoitteesta antaa sitovia hintatarjouksia kilpailukykyisin hinnoin;
2) likviditeetin tarjoamisesta ja muista pörssin järjestelmään osallistumiseen liittyvistä

velvoitteista;
3) mahdollisista hinnanalennuksesta tai muista kannustimista likviditeetin tarjoami-

seksi sekä muista markkinatakaukseen osallistumiseen liittyvistä oikeuksista.
Pörssin on valvottava, että kaupankäyntiosapuoli noudattaa tässä pykälässä tarkoitettua

sopimusta.
Pörssin on toimitettava Finanssivalvonnalle tieto sopimuksen sisällöstä ja muut sen

pyytämät tiedot ilman aiheetonta viivytystä.
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18 §

Algoritminen kaupankäynti

Pörssillä on oltava käytössään tehokkaat järjestelmät ja menettelytavat, sen varmista-
miseksi, että algoritminen kaupankäynti ei aiheuta tai ole omiaan aiheuttamaan tavan-
omaisesta poikkeavia kaupankäyntiolosuhteita ja että pörssi voi käsitellä kaikkia algorit-
misesta kaupankäynnistä aiheutuneita tavanomaisesta poikkeavia kaupankäyntiolosuhtei-
ta. Pörssin järjestelmien ja menettelytapojen tulee sisältää:

1) velvoite kaupankäyntiosapuolille testata algoritmejaan pörssin tarjoamassa testa-
usympäristössä;

2) järjestelmä, jolla pörssi voi rajoittaa kaupankäyntiosapuolen järjestelmään kirjaa-
mien toteutumattomien tarjousten suhteellista osuutta;

3) järjestelmä, jolla pörssi voi hallinnoida pienintä mahdollista hinnanmuutosväliä.
Pörssin on varmistettava, että sen toimintaperiaatteet konesalipalveluista ovat avoimia,

tasapuolisia ja syrjimättömiä.
Pörssin on huolehdittava siitä, että se pystyy tunnistamaan kaupankäyntiosapuolten al-

goritmisella kaupankäynnillä tuotetut toimeksiannot, niiden luomiseen käytetyt algoritmit
ja toimeksiannoista vastaavat henkilöt. Pörssin on annettava tiedot Finanssivalvonnalle
pyynnöstä ilman aiheetonta viivytystä.

19 §

Suora sähköinen markkinoillepääsy

Pörssi voi sallia, että kaupankäyntiosapuolena oleva sijoituspalvelun tarjoaja tarjoaa
suoran sähköisen markkinoillepääsyn asiakkaalleen. Suoralla sähköisellä markkinoille-
pääsyllä tarkoitetaan järjestelyä, jossa kaupankäyntiosapuoli antaa asiakkaalle luvan käyt-
tää sen kaupankäyntitunnusta siten, että asiakas voi välittää rahoitusvälineeseen liittyviä
toimeksiantoja sähköisesti suoraan kauppapaikkaan.

Pörssin on huolehdittava siitä, että kaupankäyntiosapuoli arvioi asiakkaidensa sopi-
vuutta 1 momentissa tarkoitetun järjestelyn käyttämiseen.

Kaupankäyntiosapuoli vastaa suoraa sähköistä markkinoillepääsyä käyttäneen asiak-
kaansa toimeksiannoista ja kaupoista.

Pörssin on asetettava asianmukaiset vaatimukset sähköisellä markkinoillepääsyllä to-
teutettavan kaupankäynnin riskinhallintamenetelmille ja raja-arvoille. Pörssillä on oltava
järjestelmät ja menettelytavat, joilla se pystyy erottamaan ja tarvittaessa lopettamaan suo-
raa sähköistä markkinoillepääsyä käyttävän henkilön toimeksiannot tai kaupankäynnin ja
joilla se voi keskeyttää tai lopettaa kaupankäyntiosapuolen tarjoaman suoran sähköisen
markkinoillepääsyn, jos kaupankäyntiosapuoli tai sen asiakas ei noudata, mitä tässä pykä-
lässä säädetään.

21 §

Liiketoimintakellojen yhdenmukaistaminen

Pörssin ja sen kaupankäyntiosapuolten on tahdistettava yhdenmukaiseksi liiketoiminta-
kellot, joita käyttämällä tallennetaan raportoitavien tapahtumien päiväys ja kellonaika.

Mitä tässä säädetään pörssin ja sen kaupankäyntiosapuolten liiketoimintakellojen yh-
denmukaistamisesta, sovelletaan myös 5 ja 6 luvussa tarkoitettuihin kauppapaikkoihin.
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22 §

Rahoitusvälineen kaupankäynnin lyhytaikainen keskeyttäminen

Pörssillä on oltava järjestelmä ja sisäiset menettelytavat kaupankäynnin merkittävien
toimintahäiriöiden välttämiseksi, jotka ovat riittävät:

1) kaupankäynnin keskeyttämiseen tai rajoittamiseen lyhytaikaisesti, jos rahoitusväli-
neen hinta muuttuu merkittävästi lyhyessä ajassa säännellyllä markkinalla tai siihen liitty-
vällä markkinalla;

2) kaupankäynnin tai muun liiketoimen peruuttamiseen, muuttamiseen tai korjaami-
seen.

Pörssin on varmistettava, että kaupankäynnin lyhytaikaisen keskeyttämisen raja-arvot
määritellään tavalla, jossa otetaan huomioon:

1) rahoitusvälineen likviditeetti;
2) markkinamallin luonne;
3) markkinamallin käyttäjien laji.
Pörssin on ilmoitettava lyhytaikaisen keskeyttämisen raja-arvot ja niiden olennaiset

muutokset Finanssivalvonnalle ilman aiheetonta viivytystä. Finanssivalvonnan on ilmoi-
tettava tiedot edelleen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Pörssin on ilmoitettava kaupankäynnin keskeytyksestä Finanssivalvonnalle, jos pörssi
on likviditeetillä mitattuna olennainen säännelty markkina kyseiselle rahoitusvälineelle.
Finanssivalvonnan tulee ilmoittaa keskeytyksestä tarvittaessa muille toimivaltaisille vi-
ranomaisille.

23 §

Tarjousten hylkääminen

Pörssillä on oltava järjestelmät ja menettelytavat tarjousten hylkäämiseksi, jos tarjous
ylittää ennalta määritellyt määriä ja hintoja koskevat raja-arvot tai on selvästi virheellinen.

26 §

Hyödykejohdannaispositioiden hoidon valvonta

Pörssillä on oltava avoimet ja syrjimättömät järjestelmät ja menettelyt, joilla se valvoo
hyödykejohdannaisilla sekä päästöoikeuksilla ja niiden johdannaisilla kauppaa käyvien
positioita. Pörssin on otettava valvonnassaan huomioon kauppaa käyvien henkilöiden ja
markkinaosapuolten luonne ja se, miten ne käyttävät kaupankäynnin kohteeksi otettuja so-
pimuksia. Pörssillä on oikeus saada johdannaisposition haltijalta kaikki valvonnassa tar-
vitsemansa tiedot.

Pörssi voi vaatia johdannaisposition haltijaa pienentämään positiotaan tilapäisesti tai
pysyvästi sekä tarvittaessa sulkemaan position.

Jos kaupankäyntiosapuoli ei noudata edellä 2 momentissa tarkoitettua pörssin vaati-
musta, voi pörssi toteuttaa välttämättömät toimenpiteet johdannaisposition haltijan lu-
kuun.

Pörssi voi tarvittaessa suuren tai määräävän position vaikutuksen lieventämiseksi vel-
voittaa johdannaisposition haltijaa tarjoamaan väliaikaisesti etukäteen sovitulla hinnalla
ja etukäteen sovitun määrän likviditeettiä sen lisäämiseksi markkinalla.

Pörssin on toimitettava Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitettuja järjestelmiä ja
menettelytapoja koskevat riittävät tiedot.
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31 §

Pörssin sisäpiirirekisteri

Pörssin on pidettävä 30 §:ssä tarkoitetuista sisäpiiri-ilmoituksista rekisteriä (pörssin si-
säpiirirekisteri), josta ilmenevät kunkin sisäpiiriläisen kohdalla sisäpiiriläisen, 30 §:n
2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun vajaavaltaisen ja 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön tai
säätiön omistamat sanotussa momentissa tarkoitetut osakkeet ja rahoitusvälineet sekä eri-
teltyinä hankinnat ja luovutukset.

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

5 luku

Monenkeskiseen ja organisoituun kaupankäyntijärjestelmään sovellettavat 
vaatimukset

1 §

Oikeus ylläpitää monenkeskistä ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää

Monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää
voivat ylläpitää tämän luvun mukaisesti vain pörssi, sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoi-
tuspalveluyritys, luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu luottolaitos ja kol-
mannen maan yrityksen sivuliike.

Mitä 3 luvun 11–13, 16, 21, 22, 26 ja 27 §:ssä säädetään pörssistä tai säännellystä
markkinasta, koskee myös monenkeskistä ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää sekä
monenkeskisen tai organisoidun kaupankäynnin järjestäjää.

Mitä 2 luvun 15–18 §:ssä säädetään pörssistä sekä sen johtoon kuuluvasta, koskee vas-
taavasti monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjää sekä sen johtoon kuuluvaa.

Mitä 3 luvun 3 §:ssä säädetään rikkomuksista ilmoittamisesta, koskee myös monenkes-
kisen ja organisoidun kaupankäynnin järjestäjää.

Mitä sijoituspalvelulain 7 luvun 2 §:n 2–5 momentissa, 5 §:n 1 momentissa, 7 §:n 1, 3
ja 4 momenteissa, 9 §:n 3 momentissa, 7 a luvussa, 9 luvun 1 ja 4 §:ssä ja 4 a §:n 3 mo-
mentissa sekä 10 luvun 11 ja 12 §:ssä säädetään sijoituspalveluyrityksen toiminnan järjes-
tämisestä, koskee myös monenkeskisen ja organisoidun kaupankäynnin järjestäjää.

Monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän toiminnassa ja monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä toimittaessa ei saa menetellä arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:ssä
säädetyn hyvän arvopaperimarkkinatavan vastaisesti.

10 §

Hyödykejohdannaispositioiden hoidon valvonta

Mitä 3 luvun 26 §:ssä säädetään hyödykejohdannaispositioiden hoidon valvonnasta, so-
velletaan myös monenkeskisen tai organisoidun kaupankäynnin järjestäjään.

15 §

Finanssivalvonnan ilmoitusvelvollisuus Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle anta-
mansa toimilupa monenkeskisen tai organisoidun kaupankäyntijärjestelmän ylläpitämi-
seen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä 14 §:n perusteella valvon-
nassaan saamansa tiedot.
10



295/2019  
18 §

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus

Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset edellytyksistä, joiden mukaisesti mo-
nenkeskisen tai organisoidun kaupankäynnin järjestäjä voi myöntää kaupankäyntiosapuo-
len oikeudet 3 luvun 15 §:n 3 momentissa tarkoitetulle henkilölle. Määräysten on turvat-
tava Finanssivalvonnalle riittävä tietojensaantioikeus kaupankäyntiosapuolen asiakkaista.

19 §

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäminen

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän on sijoituspalvelulain 7 luvun 2 §:n 2–5 mo-
mentissa, 5 §:n 1 momentissa, 7 §:n 1, 3 ja 4 momentissa, 9 §:n 3 momentissa, 7 a luvussa,
9 luvun 1 ja 4 §:ssä ja 4 a §:n 3 momentissa sekä 10 luvun 11 ja 12 §:ssä säädetyn ja tässä
laissa säädettyjen vaatimusten täyttämisen lisäksi otettava käyttöön ja pantava täytäntöön
syrjimättömät säännöt järjestelmässä tapahtuvaa toimeksiantojen toteuttamista varten.

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

20 §

Toiminnan luotettavuus

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän tulee varmistua siitä, että sillä on:
1) riittävät valmiudet hallita siihen kohdistuvia riskejä, panna täytäntöön asianmukai-

set järjestelyt ja järjestelmät kaikkien sen ylläpitoon kohdistuvien merkittävien riskien ha-
vaitsemiseksi ja toteuttaa tehokkaita toimenpiteitä tällaisten riskien lieventämiseksi;

2) toimivat järjestelyt, joilla helpotetaan sen järjestelmien välityksellä toteutettujen lii-
ketoimien tehokasta ja oikea-aikaista loppuunsaattamista; ja

3) käytettävissään toimilupaa myönnettäessä ja sen jälkeen jatkuvasti riittävät talou-
delliset resurssit, joilla helpotetaan sen asianmukaista toimintaa, ottaen huomioon mark-
kinoilla toteutettujen liiketoimien luonne ja suuruus sekä siihen kohdistuvien riskien lajit
ja suuruus.

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

21 §

Asiakastoimeksiannot

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä ei saa toteuttaa asiakastoimeksiantoja omaa
pääomaa vastaan tai harjoittaa päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä.

22 §

Kielto toteuttaa kauppoja omaan tai samaan konserniin kuuluvan yhteisön lukuun

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske kuitenkaan kauppaa omaan lukuun, päämiesten

toimeksiantoja vastaan täsmäytettynä kauppana, jos siihen on päämiehen suostumus eikä
kaupan kohteena ole johdannainen, jota koskee OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista
ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 648/20125 artiklassa tarkoitettu määritysvelvollisuus.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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23 §

Päämiesten toimeksiantoja vastaan täsmäytettyjen kauppojen sallimista koskeva rajoitus

Organisoidun kaupankäynnin järjestäjä saa toteuttaa kaupan täsmäytettynä kauppana
päämiesten toimeksiantoja vastaan vain rahoitusvälineillä, jotka voivat tämän lain 1 luvun
2 §:n 1 momentin 11 kohdan määritelmän mukaan olla kaupankäynnin kohteena organi-
soidussa kaupankäyntijärjestelmässä ja ainoastaan toimeksiannon antaneen päämiehen
suostumuksella.

24 §

Organisoidun kaupankäynnin ja kaupan sisäisen toteuttamisen erillisyys

Sama oikeushenkilö ei saa toimia sekä organisoidun kaupankäynnin järjestäjänä että
kauppojen sisäisenä toteuttajana. Organisoidulla kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla
kauppojen sisäiseen toteuttajaan yhteyttä, joka mahdollistaa organisoidun kaupankäynti-
järjestelmän toimeksiantojen ja kauppojen sisäisen toteuttajan toimeksiantojen tai hinta-
tarjousten vuorovaikutuksen. Organisoidulla kaupankäyntijärjestelmällä ei saa olla toi-
seen organisoituun kaupankäyntijärjestelmään yhteyttä, joka mahdollistaa eri organisoitu-
jen kaupankäyntijärjestelmien toimeksiantojen vuorovaikutuksen.

26 §

Toimeksiantojen toteuttamisen harkinnanvaraisuus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Organisoidun kaupankäynnin järjestäjä voi asiakastoimeksiantoja täsmäyttävän järjes-

telmän osalta päättää, haluaako se täsmäyttää järjestelmässä vähintään kaksi toimeksian-
toa ja milloin ja kuinka suuren määrän se täsmäyttää niitä. Edellä 22–25 §:n mukaisesti
organisoidun kaupankäynnin järjestäjä voi muilla kuin oman pääoman ehtoisilla rahoitus-
välineillä liiketoimia järjestävän järjestelmän osalta helpottaa asiakkaiden välisiä neuvot-
teluja saattaakseen yhteen vähintään kaksi mahdollisesti yhteensopivaa liiketoimeen koh-
distuvaa kaupankäynti-intressiä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 22 §:n 3 momentin so-
veltamista.

27 §

Ilmoitusvelvollisuus Finanssivalvonnalle

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Toimivaltainen viranomainen voi edellyttää, että joko silloin, kun sijoituspalvelun tar-

joaja tai markkinoiden ylläpitäjä hakee toimilupaa organisoidun kaupankäyntijärjestel-
män ylläpitämiseen, tai tapauskohtaisesti annetaan yksityiskohtainen selvitys siitä, miksi
järjestelmä ei vastaa säänneltyä markkinaa, monenkeskistä kaupankäyntijärjestelmää tai
kauppojen sisäistä toteuttajaa eikä voi toimia sellaisena, sekä yksityiskohtainen kuvaus
siitä, miten harkintavaltaa käytetään erityisesti silloin, kun organisoidussa kaupankäynti-
järjestelmässä annettu toimeksianto voidaan peruuttaa, ja milloin ja miten organisoidussa
kaupankäyntijärjestelmässä täsmäytetään vähintään kaksi asiakastoimeksiantoa. Lisäksi
organisoidun kaupankäynnin järjestäjän on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tie-
dot, joissa selvitetään sen päämiehen lukuun täsmäytetyn kaupankäynnin käyttö. Toimi-
valtaisen viranomaisen on valvottava, miten organisoidun kaupankäynnin järjestäjä har-
joittaa päämiehen lukuun täsmäytettyä kaupankäyntiä, varmistaakseen, että se täyttää
edelleen tällaisen kaupankäynnin määritelmän ja että sen harjoittama päämiehen lukuun
täsmäytetty kaupankäynti ei aiheuta eturistiriitoja organisoidun kaupankäynnin järjestäjän
ja sen asiakkaiden välillä.
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6 luku

Pk-yritysten kasvumarkkina

1 §

Pk-yritysten kasvumarkkinan rekisteröinti

Monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä voi pyytää Finanssivalvonnalta monenkeski-
sen kaupankäyntijärjestelmän tai sen osan rekisteröimistä pk-yritysten kasvumarkkinaksi.

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

7 luku

Rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyysvaatimukset

1 §

EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetus

Tämän luvun säännösten ohella rahoitusvälineiden läpinäkyvyysvaatimuksista sääde-
tään EU:n rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen II ja III osastoissa.

3 §

Kauppojen sisäisen toteuttamisen keskeyttäminen ja kieltäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos Finanssivalvonta on vahvistanut 3 luvun 11 §:n 6 momentin mukaisesti pörssin te-

kemän rahoitusvälinettä koskevan kaupankäynnin keskeytyspäätöksen tai määrännyt 3 lu-
vun 11 §:n 5 momentin mukaisesti pörssin keskeyttämään kaupankäynnin rahoitusväli-
neellä ja rahoitusväline on sisäisen toteuttamisen kohteena, sisäisen toteuttajan on keskey-
tettävä kaupankäynti kyseisellä rahoitusvälineellä.

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

5 §

Kauppapaikan toimeksiannon toteutus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Sen jälkeen, kun toimeksianto on toteutettu asiakkaan lukuun, sijoituspalvelun tarjo-

ajan on ilmoitettava asiakkaalle, missä toimeksianto toteutettiin. Säännönmukaisesti an-
nettaviin tietoihin on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot toteuttamisen hinnasta, kustan-
nuksista, nopeudesta ja todennäköisyydestä yksittäisten rahoitusvälineiden osalta.

6 §

Hyödykejohdannaisia ja päästöoikeuksia koskevat tiedot

Pörssin, monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän ja organisoidun kaupankäynnin jär-
jestäjän on 7 §:ssä säädetyn luokittelun mukaisesti julkistettava yleisölle viikoittain tiedot
ylläpitämänsä kaupankäynnin kohteena olevien hyödykejohdannaisten ja päästöoikeuk-
sien ja niiden johdannaisten kokonaispositioista. Tässä momentissa tarkoitetut tiedot on
lisäksi toimitettava Finanssivalvonnalle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.
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Edellä 1 momentissa luetellut tiedot on julkistettava ja annettava viranomaisille tiedok-
si ainoastaan, jos sekä henkilöiden määrä että heidän avoimet positionsa ylittävät Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä sijoituspalveluyri-
tysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan harjoittamisen edelly-
tysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta annetun komission dele-
goidun asetuksen (EU) 2017/565 83 artiklassa säädetyt vähimmäiskynnysarvot.

Pörssin, monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjän ja organisoidun kaupankäynnin jär-
jestäjän on toimitettava Finanssivalvonnalle päivittäin täydellinen erittely ylläpitämänsä
kaupankäynnin kohteena olevien hyödykejohdannaisten, päästöoikeuksien ja niiden joh-
dannaisten positioista, joita kullakin jäsenellä, kaupankäyntiosapuolella, asiakkaalla ja
näiden asiakkaalla on kyseisessä kauppapaikassa.

Säänneltyjen markkinoiden ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien kaupankäyn-
tiosapuolten ja organisoitujen kaupankäyntijärjestelmien asiakkaiden tulee ilmoittaa
kauppapaikkaa ylläpitävälle sijoituspalvelun tarjoajalle tai pörssille vähintään päivittäin
yksityiskohtaiset tiedot positioista, jotka ovat niiden hallussa kyseisessä kauppapaikassa
kaupankäynnin kohteena olevien sopimusten kautta, sekä positioista, joita pitävät hallus-
saan niiden asiakkaat ja näiden asiakkaiden asiakkaat aina loppuasiakkaaseen saakka.

Sijoituspalvelun tarjoajan, joka käy kauppaa hyödykejohdannaisilla, päästöoikeuksilla
tai niiden johdannaisilla kauppapaikan ulkopuolella, on toimitettava sen kauppapaikan,
jossa hyödykejohdannaisilla, päästöoikeuksilla tai niiden johdannaisilla käydään kauppaa,
toimivaltaiselle viranomaiselle tai toimivaltaiselle keskusviranomaiselle päivittäin täydel-
linen erittely omista hyödykejohdannaispositioistaan, päästöoikeuspositioistaan sekä nii-
den johdannaisiin ja niitä taloudelliselta kannalta vastaaviin OTC-sopimuksiin liittyvistä
positioistaan, kuten myös positioista, joita pitävät hallussaan niiden asiakkaat ja näiden
asiakkaiden asiakkaat aina loppuasiakkaaseen saakka.

9 luku

Raportointipalvelun tarjoajan toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset

4 §

Konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajan toiminnan järjestäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajan on jul-

kaistava vähintään:
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8) soveltuvin osin maininta siitä, että sijoituspalvelun tarjoajassa sijoituspäätöksestä ja
liiketoimen toteuttamisesta toteutti tietokonealgoritmi;

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

5 §

Järjestelyt eturistiriitojen välttämiseksi konsolidoitujen kaupankäyntitietojen 
tarjoamisessa

Konsolidoitujen kaupankäyntitietojen tarjoajalla on oltava hallintojärjestelyt, joiden
avulla se voi välttää eturistiriitatilanteiden syntymisen. Jos pörssi tai hyväksytyn julkista-
misjärjestelyjen tarjoaja tarjoaa myös konsolidoituja kaupankäyntitietoja, sen on käsitel-
tävä kaikkia keräämiään tietoja syrjimättömästi sekä pidettävä liiketoiminnot erillään toi-
sistaan.
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7 §

Hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tarjoajan toiminnan järjestäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tarjoajalla on oltava käytössään järjestelmät, joiden

avulla se voi tehokkaasti tarkistaa liiketoimia koskevien ilmoitusten täydellisyyden, todeta
sijoituspalvelun tarjoajan aiheuttamat puutteet tai ilmeiset virheet, ilmoittaa virheen tai
puutteen ilmetessä sitä koskevat yksityiskohtaiset tiedot sijoituspalvelun tarjoajalle sekä
pyytää uudelleen lähettämistä virheellisten ilmoitusten tapauksessa.

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

8 §

Järjestelyt eturistiriitojen välttämiseksi hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tarjoamisessa

Hyväksytyn ilmoitusjärjestelmän tarjoajalla on oltava hallintojärjestelyt, joiden avulla
se voi välttää eturistiriitatilanteiden syntymisen asiakkaidensa kanssa. Jos hyväksytyn il-
moitusjärjestelyn tarjoaja on sijoituspalveluyritys tai pörssi, sen on käsiteltävä kaikkia ke-
räämiään tietoja syrjimättömästi sekä pidettävä liiketoiminnot erillään toisistaan.

10 luku

Valvonta, salassapitovelvollisuus ja erityiset toimivaltuudet

3 §

Hyödykejohdannaisia koskevat erityiset toimivaltuudet

Finanssivalvonta asettaa positiolimiitit (raja-arvot) hyödykejohdannaisille, jotka ovat
kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjes-
telmässä, organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä sekä tällaisia hyödykejohdannaisia
taloudelliselta kannalta vastaaville johdannaisille. Finanssivalvonta voi vaatia Finanssi-
valvonnasta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettua valvottavaa, 5 §:ssä tarkoitettua muuta fi-
nanssimarkkinoilla toimivaa ja muuta henkilöä noudattamaan positiolimiittiä, vähentä-
mään omistustaan tai positioitaan tässä pykälässä tarkoitetuissa rahoitusvälineissä sekä
kieltämään näiden hankkimisen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu positiolimiitti asetetaan hyödykejohdannaispositiolle
suurimpana sallittuna nettomääräisenä arvona Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 2014/65/EU täydentämisestä positiolimiittien hyödykejohdannaisiin soveltamista
koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetussa komission delegoidussa asetuksessa
(EU) 2017/591 määritettyä laskentamenetelmää noudattaen. Finanssivalvonnan on sään-
nöllisesti arvioitava positiolimiittejä sekä tarvittaessa asetettava uusi markkinakehityksen
huomioon ottava positiolimiitti.

Mitä tässä pykälässä säädetään positiolimiiteistä, ei sovelleta sellaisiin edellä 2 momen-
tissa mainitussa asetuksessa määritellyn finanssialan ulkopuolisen yhteisön positioihin tai
tällaisen yhteisön lukuun pidettyihin positioihin, jotka vähentävät kyseisen yhteisön kau-
palliseen toimintaan välittömästi liittyviä riskejä.

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja
muille toimivaltaisille viranomaisille tämän pykälän nojalla asetettavia positiolimiittejä ja
niiden muutoksia sekä 1 momentin nojalla annettavia määräyksiä ja kieltoja koskevat riit-
tävät tiedot. Jos Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen positiolimiitin asettamisesta
tiedon saatuaan edellyttää positiolimiittiä muutettavaksi, Finanssivalvonnan on noudatet-
tava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohjetta, ellei Finanssivalvonta pidä sitä
perusteettomana.
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Jos 1 momentissa tarkoitetulla rahoitusvälineellä käydään kauppaa useammassa ETA-
valtiossa ja kaupankäynnin määrä Suomessa on suurin, on Finanssivalvonnan määrättävä
yhteinen positiolimiitti kyseisen rahoitusvälineen kaupankäynnille. Ennen tässä momen-
tissa tarkoitetun päätöksen tekemistä Finanssivalvonnan on kuultava ja toimittava yhteis-
työssä niiden valtioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden toimivaltaan kuulu-
villa kauppapaikoilla momentissa tarkoitetulla rahoitusvälineellä käydään kauppaa.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ratkaisee 5 momentissa tarkoitetun yhtei-
sen positiolimiitin asettamisesta johtuvan erimielisyyden toimivaltaisten viranomaisten
välillä Euroopan valvontaviranomaisesta (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen)
perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen
2009/77/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 1095/2010 19 artiklan mukaisten valtuuksiensa mukaisesti.

————
Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä maaliskuuta 2019.

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2019

Tasavallan Presidentti
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