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Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne 

 

   

   
   

 Määräykset 
Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Määräys”-otsikon alla esitetään 
Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita 
on noudatettava.  

Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain sään-
nöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa. 

Ohjeet 
Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa ”Ohje”-otsikon alla esitetään 
Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä. 

”Ohje”-otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoitta-
via. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat  
Finanssivalvonnan suositukset. 

Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toi-
mintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on 
selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. 

Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Uusi määräyskokoelma 
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1 Soveltamisala ja määritelmät 
 

   

 

1.1 Soveltamisala (Annettu x.x.xxxx, voimaan 1.10.2017) 
Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetun lain 4 
§:ssä tarkoitettuihin valvottaviin 

• luottolaitokset 

• vakuutusyhtiöt 

• työeläkevakuutusyhtiöt 

• vakuutusyhdistykset 

• rahastoyhtiöt 

• vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka tarjoavat sijoituspalveluja 

• sijoituspalveluyritykset 

• maksulaitokset 

• asuntoluotonvälittäjät 

• joukkorahoituksen välittäjät 

• talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitetut yhteenliittymän kes-
kusyhteisöt 

• luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen 
omistusyhteisöt 

• rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitetut ryhmitty-
män omistusyhteisöt 

• muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten, va-
kuutusyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet. 

Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan lisäksi seuraaviin Finanssivalvonnasta annetun 
lain 5 §:ssä tarkoitettuihin muihin finanssimarkkinoilla toimiviin  

• vakuutusedustajat 

• ulkomaiset vakuutusedustajat 

• arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 ja 3 §:n soveltamisalaan kuuluvat muut finanssi-
markkinoilla toimivat. 

Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös seuraaviin Finanssivalvonnasta annetun lain 
6 §:ssä tarkoitettuihin ulkomaisten ETA-valvottavien Suomessa oleviin sivuliikkeisiin ja 
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edellä mainittuihin ulkomaisiin valvottaviin, jotka tarjoavat palveluja Suomessa sivuliikettä 
perustamatta: 

• ulkomaiset luottolaitokset 

• ulkomaiset sijoituspalveluyritykset 

• ulkomaiset rahastoyhtiöt ja yhteissijoitusyritykset 

• ulkomaiset vakuutusyhtiöt 

• ulkomaiset maksulaitokset. 

Näitä määräyksiä ja ohjeita ei kuitenkaan sovelleta Finanssivalvonnasta annetun lain 6 
§:ssä tarkoitettuihin ETA-valvottaviin siltä osin, kun ne tarjoavat sijoituspalveluja Suo-
messa sivuliikettä perustamatta. 

Näitä määräyksiä ja ohjeita ei myöskään sovelleta rahoitusvälineiden eikä sijoituspalvelu-
jen markkinointiin sijoituspalvelulain 1 luvun 18 §:ssä tarkoitetuille ammattimaisille asiak-
kaille eikä 19 §:ssä tarkoitetuille hyväksyttäville vastapuolille.  

Näiden määräysten ja ohjeiden lukua 4 sovelletaan edellä tarkoitettuihin valvottaviin, mui-
hin finanssimarkkinoilla toimiviin sekä ulkomaisiin valvottaviin edellä mainituin poikkeuksin. 

Näiden määräysten ja ohjeiden lukuja 5.2 – 5.11 sovelletaan edellä tarkoitettuihin valvotta-
viin, muihin finanssimarkkinoilla toimiviin sekä ulkomaisiin valvottaviin edellä mainituin 
poikkeuksin siltä osin, kun ne markkinoivat asianomaisessa luvussa tarkoitettuja finanssi-
palveluja ja -tuotteita. 

1.2 Määritelmät 
Näissä määräyksissä ja ohjeissa tarkoitetaan 

• markkinoinnilla kaikkea finanssipalvelujen tai -tuotteiden myymisen edistämiseen 
tähtäävää toimintaa,  

• sijoituspalvelun tarjoajalla sijoituspalvelulain soveltamisalaan kuuluvia sijoituspalve-
luyrityksiä, sijoituspalvelua tarjoavia luottolaitoksia ja rahastoyhtiötä, ulkomaisten 
sijoituspalveluyritysten, sijoituspalvelua tarjoavien luottolaitosten ja rahastoyhtiöiden 
sivuliikkeitä sekä ETA-alueen ulkopuolella toimiluvan saaneita sijoituspalveluyrityk-
siä ja sijoituspalvelua tarjoavia rahastoyhtiöitä, jotka tarjoavat Suomessa sijoituspal-
velua sivuliikettä perustamatta, 

• kuluttajalla kuluttajansuojalain 1 luvun 4 §:n tarkoittamaa kuluttajaa, 

• palveluntarjoajalla kaikkia edellä luvussa 1.1 tarkoitettuja valvottavia, muita finanssi-
markkinoilla toimivia sekä ulkomaisia valvottavia luvussa 1.1 mainituin poikkeuksin 
siltä osin, kun ne markkinoivat finanssipalveluja ja -tuotteita, 

• finanssipalvelulla kaikkia niitä palveluita, joita edellä mainitut palveluntarjoajat tar-
joavat, 

• finanssituotteella kaikkia niitä tuotteita, joita edellä mainitut palveluntarjoajat tarjoa-
vat, 

• asuntoluotolla kuluttajansuojalain 7 a luvun 3 §:ssä määriteltyä asuntoluottoa. 



     
 Antopäivä: 10.6.2013 15/2013 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi  
 Voimassa: 1.7.2013 lukien toistaiseksi  
   7 (35)  
     

 

 

 

  
 

   

 

2 Säädöstausta ja kansainväliset suosi-
tukset 

 

   

 

2.1 Lainsäädäntö 
Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: 

• laki luottolaitostoiminnasta (610/2014) 

• arvopaperimarkkinalaki (746/2012) 

• sijoituspalvelulaki (747/2012) 

• sijoitusrahastolaki (48/1999) 

• laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012) 

• vakuutusyhtiölaki (521/2008) 

• laki työeläkevakuutusyhtiöistä (354/1997) 

• laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) 

• vakuutusyhdistyslaki (1250/1987)  

• laki vakuutusedustuksesta (570/2005)  

• maksulaitoslaki (297/2010) 

• laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) 

• kuluttajansuojalaki (38/1978) 

• laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa (1061/1978) 

• henkilötietolaki (523/1999) 

• sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 

• velkakirjalaki (622/1947) 

• laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä (1183/2009) 

• valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoin-
nissa ja asiakassuhteissa (601/2008) 

• laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä (852/2016) 

• joukkorahoituslaki (734/2016) 
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2.2 Euroopan unionin asetukset 
Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat suoraan sovellettavat Euroo-
pan unionin asetukset: 

• Komission delegoitu asetus (EU) 2016/301 Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2003/71/EY täydentämisestä esitteen hyväksymistä ja julkistamista ja mai-
nontaan liittyvien ilmoitusten levittämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla 
sekä komission asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta (jäljempänä mainon-
nasta ja esitteen hyväksymisestä ja julkistamisesta annettu tekninen standardi).  

 

2.3 Euroopan unionin direktiivit 
Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat Euroopan unionin direktiivit: 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY (32004L0039), annettu 
21. huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 
(EUVL L 145, 30.4.2004, s.1-44)  

• Komission direktiivi 2006/73/EY (32006L0073), annettu 10 päivänä elokuuta 2006, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta sijoi-
tuspalveluyritysten toiminnan järjestämistä koskevien vaatimusten, toiminnan har-
joittamisen edellytysten ja kyseisessä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta 
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 241, 2.9.2006, s. 26-58)  

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY (32009L0065), annettu 13 
päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoi-
tustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetus-
ten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (ETA:n kannalta merkityksel-
linen teksti) (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32-96) 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY (32008L0048), annettu 23 
päivänä huhtikuuta 2008, kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 
87/102/ETY kumoamisesta (EYVL L 133, 22.5.2008, s. 66-92) 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY (32005L0029), annettu 11 
päivänä toukokuuta, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä 
kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 
(sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (ETA:n kannalta merkityk-
sellinen teksti) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22-39) 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY (31997L0055), annettu 6 
päivänä lokakuuta 1997, harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 
84/450/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta (EUVL L 290, 
23.10.1997, s. 18-22) 

• Neuvoston direktiivi 84/450/ETY (31984L0450), annettu 10 päivänä syyskuuta 
1984, harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja 
hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EUVL L 250, 19.9.1984, s. 17-20) 
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• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY (32003L0065), annettu 23 
päivänä syyskuuta 2002, kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä 
ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttami-
sesta (EYVL L 271, 9.10.2002, s. 16-24) 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/92/EY (32002L0092), annettu 9 
päivänä joulukuuta 2002, vakuutusedustuksesta (EYVL L 9, 15.1.2003 s. 3-10) 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU, annettu 4 päivänä helmi-
kuuta 2014, kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luotto-
sopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 
1093/2010 muuttamisesta; EUVL L 60, 28.2.2014, s. 34-85. 

2.4 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutus 
Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu seuraaviin lain säännök-
siin: 

• sijoituspalvelulain 10 luvun 15 §:n 1 kohta 

• kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 2 momentti. 

2.5 Kansainväliset suositukset 
Näitä määräyksiä ja ohjeita laadittaessa on otettu huomioon seuraavat kansainväliset suo-
situkset: 

• Euroopan arvopaperivalvojien komitea CESR:n (nykyinen Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomainen ESMA) suositus rahamarkkinarahaston määritelmäksi 
(CESR/10-049). Ohje on saatavilla ESMA:n Internetsivuilla osoitteessa 
www.esma.europa.eu. 

• Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMA:n ohjeet toimivaltaisia viran-
omaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten; Ohjeet ETF:stä ja muista 
UCITS rahastoihin liittyvistä asioista. (ESMA Guidelines to competent authorities 
and UCITS management companies on ETFs and other UCITS issues) 
(ESMA/2012/832FI). Ohje on saatavilla ESMA:n internetsivuilla osoitteessa 
www.esma.europa.eu. 
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3 Tavoitteet 
 

   

 

(1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on edistää asiakkaille tarjottavan markkinointi-
materiaalin ja muun markkinointi-informaation laatua ja asianmukaisten markkinointitapo-
jen kehittymistä sekä sitä kautta finanssimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta ja fi-
nanssimarkkinoiden toimivuutta, avoimuutta ja tasapuolisuutta. 

(2) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on myös erityisesti edesauttaa, että  

• markkinoinnissa tarjottu tieto on selkeää, ymmärrettävää ja tasapuolista sekä kes-
kittyy markkinoitavan finanssipalvelun tai -tuotteen olennaisiin ja keskeisiin ominai-
suuksiin, 

• markkinoinnissa annetun tiedon perusteella saa oikean kuvan tarjotusta palvelusta 
tai tuotteesta,  

• markkinointi sisältää asiakkaan taloudellisen turvallisuuden kannalta tarpeelliset tie-
dot ja, että 

• tiettyä finanssipalvelua tai -tuotetta markkinoitaessa asiakkaan taloudellisen turvalli-
suuden kannalta tarpeelliset tiedot ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan yhdenmu-
kaisia periaatteita noudattaen riippumatta siitä, mikä finanssialan yritys palvelua tai 
tuotetta tarjoaa.  

(3) Nämä määräykset ja ohjeet sisältävät viittauksia markkinointia koskevaan lainsäädäntöön 
vain siltä osin kuin Finanssivalvonta on antanut määräyksiä, esittänyt tulkintansa lainsää-
dännöstä tai antanut ohjeita kyseessä olevista lain säännöksistä. Nämä määräykset ja oh-
jeet eivät siten anna kattavaa kuvaa siitä, mitä lainsäädäntö edellyttää markkinoinnilta. 

(4) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena ei ole kuvata lakisääteistä tiedonantovelvolli-
suutta, jota koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet sisältyvät pääsääntöisesti Finanssi-
valvonnan määräyksiin ja ohjeisiin Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menet-
telytavat (16/2013). 

(5) Finanssivalvonnalla ja kuluttaja-asiamiehellä on rinnakkainen toimivalta kuluttajiin kohdis-
tuvan markkinoinnin valvonnassa silloin, kun markkinoija on soveltamisalaa koskevassa 
luvussa 1.1 määritelty toimija. Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies toimivat edellä maini-
tussa tehtävässään yhteistyössä keskenään. Näiden määräysten ja ohjeiden soveltamis-
alaan kuuluvien tulee ottaa markkinoinnissaan huomioon lainsäädännön lisäksi kuluttaja-
asiamiehen tekemät linjaukset. 
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4 Markkinoinnin periaatteita 
 

   

 

4.1 Lainsäädäntötausta  
• Kuluttajansuojalain 2 luvussa on yleiset markkinointia koskevat säännökset, 7 lu-

vussa kuluttajaluottojen markkinointia ja 7 a luvussa asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen markkinointia koskevat säännökset. 

• Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvussa säädetään luottolaitoksen menette-
lytavoista ja markkinoinnista.    

• Luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 luvussa säädetään ulkomaisen luottolaitok-
sen Suomessa harjoittamaa toimintaa koskevista menettelytavoista ja markkinoin-
nista. 

• Vakuutusyhtiölain 31 luvun 1 §:ssä säädetään vakuutusyhtiön menettelytavoista ja 
markkinoinnista. 

• Vakuutusedustuksesta annetun lain 3 luvun 22 §:ssä säädetään vakuutusedustajan 
menettelytavoista ja markkinoinnista.       

• Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 60 §:ssä säädetään ulkomaisen vakuu-
tusyhtiön menettelytavoista ja markkinoinnista.     

• Vakuutusyhdistyslain 12 luvun 2 §:ssä säädetään vakuutusyhdistysten menettelyta-
voista ja markkinoinnista.  

• Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 § ja 3 §:ssä säädetään menettelytavoista ja mark-
kinoinnista. 

• Sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:ssä säädetään menettelytavoista ja markkinoinnista. 

• Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 39 §:ssä ja 4 luvun 11 
§:ssä säädetään menettelytavoista ja markkinoinnista. 

• Sijoitusrahastolain 89 §:ssä säädetään sijoitusrahaston markkinoinnista. 

• Maksulaitoslain 32 §:ssä säädetään maksulaitoksen menettelytavoista ja markki-
noinnista. 

• Ulkomainen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 12 §:ssä sääde-
tään menettelytavoista ja markkinoinnista 

• Joukkorahoituslain 11 §:ssä säädetään joukkorahoituksen markkinoinnista. 
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4.2 Finanssipalvelun ja tuotteen kuvaaminen markkinoinnissa 
(1) Tässä luvussa ja luvussa 5 kuvataan niitä tietoja, joilla saattaa olla merkitystä asiakkaan 

tehdessä finanssipalvelua tai -tuotetta koskevia ratkaisuja. Finanssipalveluja ja -tuotteita 
markkinoitaessa tulee ottaa huomioon kokonaisuudessaan markkinointia koskeva lainsää-
däntö ja muu sääntely. 

O H J E  ( k o h d a t  2 - 7 )  

(2) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvussa 4.1 mainitut lainsäännökset tarkoittavat sitä, 
että asiakkaan tulee kyetä markkinointiaineiston perusteella ymmärtämään, minkälaisesta 
finanssipalvelusta tai -tuotteesta on kysymys. 

(3) Finanssivalvonta suosittaa, että finanssipalveluiden ja -tuotteiden markkinoinnissa kuva-
taan mahdollisimman tasapuolisesti ja ymmärrettävästi ne palvelun tai tuotteen keskeiset 
ominaisuudet ja pääasiallinen sisältö, joilla saattaa olla merkitystä asiakkaan tehdessä pal-
velua tai tuotetta koskevia ratkaisuja.  

(4) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan asiakkaan päätöksentekoon voi tuotteesta riippuen 
olla vaikutusta erityisesti seuraavilla seikoilla: 

• palveluntarjoajalla 

• markkinoitavalla tuotteella ja tuotteeseen mahdollisesti liittyvällä kohde-etuudella ja 
monesta eri tuotteesta koostuvan tuotepaketin sisältämillä tuoteosilla 

• mahdollisilla finanssipalvelun tai -tuotteen tuotto-odotuksilla ja niiden laskentaperus-
teilla 

• finanssipalveluun tai -tuotteeseen liittyvillä olennaisilla riskeillä 

• tuotteen tai palvelun hinnalla ja kuluilla sekä niihin vaikuttavilla tekijöillä 

• keskeisillä sopimusehdoilla  

• vakuutusturvan sisällöllä ja sen olennaisilla rajoituksilla 

• tuotteen likviditeetillä 

• finanssipalvelun tai -tuotteen ennenaikaisen irtisanomisen, takaisinmaksun, maksu-
suunnitelman muutosten tai keskeyttämisen seuraamuksilla 

• mahdollisten takaus-, yhteisvastuu- tai muiden finanssipalvelua ja -tuotteita turvaa-
vien järjestelyjen olemassaololla. 

(5) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvussa 4.1 mainitut lainsäännökset tarkoittavat sitä, 
että valitusta markkinointikanavasta ja viestintävälineestä riippumatta yksittäisestä markki-
nointitoimenpiteestä tai mainoksesta ei saa syntyä harhaanjohtavaa kokonaisvaikutelmaa. 

(6) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvussa 4.1 mainitut lainsäännökset tarkoittavat sitä, 
että markkinoinnilla ei tule luoda mielikuvien avulla tai muutoin perusteettomia tuotto-odo-
tuksia tai perusteetonta vaikutelmaa palvelun tai tuotteen edullisuudesta tai palveluntarjo-
ajan luotettavuudesta. Mikäli tuoton tai etujen saamiseen liittyy epävarmuutta tai rajoituksia 
tai mahdollisuus pääoman menettämiseen, myös niistä tulee mainita tuotoista tai eduista 
kerrottaessa. Vakuutusturvasta kerrottaessa tulee kertoa myös vakuutusturvan olennai-
sista rajoituksista. 
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(7) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan luvussa 4.1 mainitut lainsäännökset tarkoittavat sitä, 
että markkinoinnissa annettavia tietoja ei tule piilottaa tai peittää esimerkiksi annetun tie-
don muotoilulla tai harhaanjohtavilla sanonnoilla niin, että asiakkaalle syntyvä kokonaisvai-
kutelma on harhaanjohtava. Harhaanjohtavaa on esimerkiksi se, että markkinointimateri-
aali muotoillaan siten, että otsikoissa tai muuten huomiota herättävästi esitetään tuotteen 
edut, kun taas tiedot riskeistä ja kuluista ilmaistaan pienellä tekstillä tai vaikeasti havaitta-
vassa kohdassa.  Epäolennaisia seikkoja ei tule korostaa. 

4.3 Totuudenvastaisen ja harhaanjohtavan markkinoinnin oikaiseminen 
(8) Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 § sekä sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §, kaupankäynnistä 

rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 39 § ja 4 luvun 11 § ja joukkorahoituslain 11 § edel-
lyttävät, että tieto, jonka totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus käy ilmi tiedon esittämi-
sen jälkeen ja jolla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle, on viivytyksettä oikaistava 
tai täydennettävä riittävällä tavalla. 

O H J E  ( k o h t a  9 )  

(9) Finanssivalvonta suosittaa, että myös muut kuin kohdassa (8) mainittujen säännösten so-
veltamisalaan kuuluvat oikaisevat tai täydentävät riittävällä tavalla sellaisen tiedon, jonka 
totuudenvastaisuus tai harhaanjohtavuus käy ilmi tiedon esittämisen jälkeen ja jolla saat-
taa olla olennaista merkitystä asiakkaalle.  

4.4 Markkinoinnin tunnistettavuus 
(10) Sijoituspalvelulain 10 luvun 2 §:n, sijoitusrahastolain 89 §:n, kuluttajansuojalain 2 luvun 4 

§:n ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin 
mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus.  

O H J E  ( k o h t a  1 1 )  

(11) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lain säännökset tarkoittavat, että mai-
nos pitää voida tunnistaa mainokseksi ilman, että siihen tutustuu tarkemmin. 

4.5 Palvelun tai tuotteen tarjoajan ilmoittaminen 
(12) Kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa an-

netun lain 1 §:n 1 momentin mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi se, kenen 
lukuun markkinoidaan. 

(13) Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:n 2 kohdassa säädetään, että tarjottaessa yksilöityä kulu-
tushyödykettä tiettyyn hintaan markkinoinnista on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja 
maantieteellinen osoite sekä, jos elinkeinonharjoittaja toimii toisen elinkeinonharjoittajan 
asiamiehenä tai edustajana, samat tiedot hänen päämiehestään. 

(14) Vakuutusyhtiölain 31 luvun 2 §:n mukaan toimiessaan 2 luvun 16 §:n mukaisena tai toisen 
vakuutuksenantajan edustajana vakuutusyhtiön on selkeästi ilmoitettava asiakkaalle, 
minkä yrityksen tuotteesta tai palvelusta on kysymys ja että vakuutusyhtiö ei harjoita toi-
mintaa omaan lukuunsa eikä ole osapuolena neuvoteltavasta tuotteesta tai palvelusta 
mahdollisesti syntyvässä sopimuksessa. 
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(15) Vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 §:n mukaan vakuutusyhtiön asiamiehen on toiminnassaan 
selkeästi ilmoitettava asiakkaalle toimivansa nimenomaan asiamiehenä. Vakuutusyhtiön 
asiamiehen on markkinoinnissaan ilmoitettava edustamansa vakuutuksenantajat ja yksit-
täistä vakuutusta markkinoidessaan, minkä vakuutusyhtiön tuotteesta on kysymys. 

(16) Vakuutusedustuksesta annetun lain 3 luvun 22 §:n 4 momentin mukaan asiamiehen on 
markkinoinnissaan ilmoitettava edustamansa vakuutuksenantajat ja yksittäistä vakuutusta 
markkinoidessaan, minkä vakuutuksenantajan tuotteesta on kysymys.  

(17) Ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 60 §:n mukaan ulkomaisen vakuutusyhtiön on 
markkinoinnissaan ilmoitettava nimensä, yhtiömuotonsa, kotivaltionsa, pääkonttorinsa 
osoite sekä sen toimipaikan tai sivuliikkeen osoite, jonka kanssa vakuutussopimus on tar-
koitus tehdä. 

(18) Sijoituspalvelulain 7 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalveluyritys voi tarjota kysei-
sen pykälän 2 momentissa tarkoitettuja palveluja sidonnaisasiamiehen välityksellä. Sidon-
naisasiamies toimii sijoituspalveluyrityksen lukuun ja vastuulla. Lisäksi edellä mainitun py-
kälän 3 momentissa todetaan, että sijoituspalveluyrityksen on huolehdittava, että sidon-
naisasiamies ilmoittaa asiakkaalle toimivansa edustamansa sijoituspalveluyrityksen lukuun 
sidonnaisasiamiehenä. 

(19) Luottolaitostoiminnasta annetun lain 18 luvun 6 §:n 5 momentin mukaan ulkomaisen luot-
tolaitoksen on markkinoinnissaan ilmoitettava nimensä ja kotivaltionsa. 

O H J E  ( k o h d a t  2 0 - 2 3 )  

(20) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat, että fi-
nanssipalvelun ja -tuotteen markkinoinnissa tulee aina selvästi käydä ilmi, kuka on arvopa-
perin liikkeeseenlaskija ja, kuka vastaa tuotteesta tai palvelusta, esimerkiksi minkä rahas-
toyhtiön sijoitusrahastoa, luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen tuotetta tai palvelua tai 
vakuutusyhtiön vakuutusta markkinoidaan. 

(21) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 § ja sijoituspalvelulain 7 
luvun 7 §:n 3 momentti tarkoittavat, että silloin, kun markkinoinnissa käytetään asiamiestä, 
tulee se selkeästi ilmetä mainoksesta samoin kuin se, minkä yhtiön lukuun asiamies toimii. 

(22) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinoinnissa käytetään palveluntarjoajasta ainoastaan 
joko rekisteröityä toiminimeä, aputoiminimeä tai toiminimilain mukaista muuta tunnusta. 
Markkinoinnissa voidaan kuitenkin käyttää yleisesti tunnettuja lyhennyksiä, ellei sitä voida 
pitää harhaanjohtavana. 

(23) Markkinoinnissa tulisi ottaa huomioon, että lainsäädännössä säädetään erikseen tiettyjen 
termien käyttämisestä muun muassa finanssipalvelun tai -tuotteen tarjoajan toiminimessä 
ja palvelujen tarjoamisessa.  

4.6 Väittämät ja vertailut 
(24) Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteissa ei saa an-

taa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, 
että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, 
jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. 
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(25) Kuluttajansuojalain 2 luvun 5 §:n mukaan vertaileva mainonta tai muu markkinointi ei saa 
aiheuttaa sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan tavaramerkkien, toimi-
nimien tai muiden erottavien tunnusten taikka hyödykkeiden kesken, jos se on omiaan joh-
tamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän 
päätöksen, jota hän ei ilman tällaista markkinointia olisi tehnyt. 

(26) Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a §:n mukaan markki-
nointi, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima 
hyödyke (vertaileva markkinointi), on vertailun osalta sallittu, jos se täyttää laissa säädetyt 
edellytykset. 

(27) Sijoituspalvelulain 10 luvun 15 §:n 1 kohdassa on säädetty, että Finanssivalvonta antaa 
rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirektiivin säännösten edellyttämät 
tarkemmat määräykset 10 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalvelun ja oheispalvelun tar-
joamisen yhteydessä kolmannelle annettavista ja tältä saatavista maksuista, palkkioista ja 
muista eduista sekä asiakkaalle annettavia tietoja koskevista vaatimuksista. 

O H J E  ( k o h d a t  2 8 - 3 3 )  

(28) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
annetun lain 2 a § ja kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tarkoittavat sitä, että silloin kun finans-
sipalveluiden ja -tuotteiden markkinoinnissa käytetään tehokeinona väittämiä tai vertailuja 
muihin vastaaviin tuotteisiin tai palveluihin, tulee palveluntarjoajan pystyä näyttämään ky-
seiset väittämät ja vertailut toteen. 

(29) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan haastattelujen ja henkilöiden mielipiteiden ja kom-
menttien esittäminen voi olla osa markkinointimateriaalia, jolloin myös niitä koskee toteen-
näyttövelvoite. 

(30) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
annetun lain 2 a § ja kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tarkoittavat sitä, että silloin kun markki-
noinnissa käytetään vertailua, vertailukohteen tulee olla pääosiltaan vertailukelpoinen 
markkinoitavan tuotteen tai palvelun kanssa. Vertailtavat palvelut ja tuotteet tulee yksilöidä 
riittävästi. Jos vertailukohde ja vertailun kannalta olennaiset seikat eivät ole yleisesti tun-
nettuja, markkinoinnissa tulee selvittää, mistä vertailukohde koostuu. 

(31) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
annetun lain 2 a § ja kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tarkoittavat sitä, että vertailujen perus-
teena olevat tietolähteet, tosiseikat ja oletukset tulee esittää tasapainoisella ja tasapuoli-
sella tavalla. Samalla tulee pyrkiä varmistamaan, että mitään vertailun kannalta olennaista 
tietoa ei jätetä esittämättä. 

(32) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
annetun lain 2 a § ja kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tarkoittavat sitä, että vertailussa ei tule 
yksipuolisesti ja harhaanjohtavasti kiinnittää huomiota ainoastaan sellaisiin seikkoihin, 
jotka ovat vertailun tekijän kannalta edullisia. Vertailun kohteeksi ei tule valita vain tiettyjä, 
rajattuja ja tarkoin valittuja tuotteita tai palveluja, jotka antavat vertailun tekijän kannalta 
edullisen vertailutuloksen, mutta eivät anna tasapuolista kuvaa vertailtavista tuotteista tai 
palveluista. Vertailussa tulee kertoa myös vertailukohteiden keskeiset erot, mikäli niillä on 
merkitystä, jotta vertailusta saa oikean kokonaiskuvan vertailun kohteista. 
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(33) Finanssivalvonta suosittaa, että vertailuun käytettävä ajanjakso on tuotteen ominaisuuden 
kannalta riittävän pitkä eli vähintään vuosi. Ajanjakso voidaan ilmaista joko kalenterivuo-
sina (-vuotena) tai vuosina (vuotena) nykyhetkestä taaksepäin. Prosentuaalisessa vertai-
lussa tulisi selkeyden vuoksi käyttää tasavuosia vuotuisen tuoton laskemisessa. 

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  3 4 )  

(34) Jos sijoituspalvelun tarjoaja vertailee markkinoinnissaan sijoitus- tai oheispalveluja, rahoi-
tusvälineitä taikka sijoitus- tai oheispalveluja tarjoavia sijoituspalvelun tarjoajia, seuraavien 
edellytysten on täytyttävä: 

• vertailun on oltava mielekäs ja sen esitystavan on oltava asiallinen ja tasapuolinen, 

• vertailun perustana olevat tietolähteet on ilmoitettava, 

• tietojen on sisällettävä vertailun perustana olevat olennaiset tosiseikat ja oletukset1. 

4.7 Terminologia ja tuotenimikkeet 
(35) Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa an-

taa totuudenvastaista tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, 
että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, 
jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. 

(36) Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jät-
tää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvit-
see ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joi-
den puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei 
olisi riittävin tiedoin tehnyt. 

(37) Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1momentin mukaan 
elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkei-
nonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. 

(38) Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n 1 momentin mu-
kaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, 
joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyödykkeen 
kysyntään tai tarjontaan taikka vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa. 

O H J E  ( k o h d a t  3 9 - 4 1 )  

(39) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat, että 
markkinoinnissa ei tule käyttää harhaanjohtavasti laissa määriteltyjä termejä tai termejä, 
joilla on vakiintunut merkityssisältö.  

(40) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat sitä, että 
markkinoinnissa tulee määritellä ne keskeiset termit, joilla ei ole vakiintunutta merkityssi-
sältöä. Jos markkinoinnissa käytetään esimerkiksi termejä pääomaturva, osaketalletus tai 
käänteinen indeksilaina, aineistosta tulee käydä ilmi, mitä termillä tarkoitetaan.  

 
  1 Direktiivin 2006/73/EY 27 artiklan 3 kohta. 
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(41) Finanssivalvonta suosittaa, että mainoksessa vältetään sellaisten lyhenteiden käyttämistä, 
jotka eivät ole jokapäiväisessä käytössä tunnettuja. Esimerkiksi lyhenteen p.a. lisäksi tulisi 
kertoa, että kyseessä on vuotuinen korko. 

4.8 Internet-markkinointi 
(42) Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa an-

taa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, 
että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, 
jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. 

(43) Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jät-
tää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvit-
see ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joi-
den puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei 
olisi riittävin tiedoin tehnyt. 

(44) Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1momentin mukaan 
elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkei-
nonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. 

O H J E  ( k o h d a t  4 5 - 4 9 )  

(45) Finanssivalvonta suosittaa, että internetsivujen rakenne suunnitellaan siten, että palvelua 
ja tuotetta koskevat tiedot ja riskivaroitukset on niissä tuotu esille selkeästi ja mahdollisim-
man yhtenäisenä kokonaisuutena. 

(46) Finanssivalvonta suosittaa, että asiakkaan tarvitsemat olennaiset tiedot ovat internetsi-
vuilla helposti löydettävissä.  

(47) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat sitä, että 
internetsivuilla palvelua tai tuotetta markkinoitaessa yhdellä sivulla esitettävistä ja yhtenä 
kokonaisuutena asiakkaan nähtävissä olevista tiedoista syntyvä kokonaisvaikutelma ei saa 
olla harhaanjohtava.  

(48) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat, että inter-
netsivuilla olevista mainosotsikoista eli nk. internet -bannereista ei saa syntyä harhaanjoh-
tavaa kokonaisvaikutelmaa finanssipalvelusta tai -tuotteesta. 

(49) Finanssivalvonta suosittaa, että arvopapereita tarjottaessa markkinointiesitteet ja niihin liit-
tyvät linkit nimetään siten, etteivät ne ole sekoitettavissa laissa säädetyn tiedonantovelvol-
lisuuden täyttämiseksi laadittuihin esitteisiin tai tuotteen ehtoihin. 
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5 Finanssipalvelujen ja –tuotteiden 
markkinoinnin erityispiirteitä 

 

   

 

5.1 Soveltamisala 
(1) Tätä lukua sovelletaan luvussa 1.1 tarkoitettuihin valvottaviin, muihin finanssimarkkinoilla 

toimiviin sekä ulkomaisiin valvottaviin luvussa 1.1 mainituin poikkeuksin siltä osin, kun ne 
markkinoivat tässä luvussa tarkoitettuja finanssipalveluja ja -tuotteita. 

(2) Vakuutusyhtiölain 31 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vakuutusyhtiön on markkinoinnis-
saan annettava asiakkaalle markkinoitavasta hyödykkeestä kaikki ne tiedot, joilla saattaa 
olla merkitystä asiakkaan tehdessä hyödykettä koskevia ratkaisuja. Kun vakuutusyhtiö tar-
joaa vakuutukseen liitettäväksi tässä luvussa mainittuja finanssituotteita, tulisi sen ottaa 
huomioon soveltuvin osin tähän lukuun sisältyvät ohjeet täyttääkseen edellä mainitun lain 
säännöksen vaatimuksen.   

5.2 Luottojen markkinointi kuluttajille 
(3) Kuluttajansuojalaki 2 luku sisältää säännökset markkinoinnista ja menettelyistä asiakas-

suhteessa. 

(4) Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan markkinoinnissa tai asiakassuh-
teessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan 
johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liitty-
vän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. 

(5) Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan luotonantajan on luotonannossa 
meneteltävä vastuullisesti.  Kyseisen pykälän 2 momentin 1 kohdassa edellytetään, että 
luotonantaja ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään 
kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti.  

(6) Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä säädetään muiden kuluttajaluottojen kuin asuntoluotto-
jen mainonnassa annettavista tiedoista. 

(7) Kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:ssä säädetään asuntoluoton mainonnassa annettavista 
tiedoista. 

(8) Kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 2 momentin mukaan asuntoluoton todellinen vuosikorko 
ja muut 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi edusta-
van esimerkin avulla. Todellinen vuosikorko on ilmoitettava mainonnassa vähintään yhtä 
näkyvästi kuin muut luoton kustannuksia kuvaavat luvut. 
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(9) Kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 2 momentissa on säädetty, että Finanssivalvonta antaa 
tarkemmat määräykset esimerkin määräytymisen perusteista. 

M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t  1 0 - 1 4 )  ( A n n e t t u  x . x . x x x x ,  v o i m a a n  1 . 1 0 . 2 0 1 7 )  

(10) Silloin, kun kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 1 momentin mukaan asuntoluoton mainon-
nassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, on sitä koskeva tieto ja muut kysei-
sessä momentissa tarkoitetut tiedot annettava edustavan esimerkin avulla, jonka määräy-
tymisessä on otettava huomioon seuraavat seikat: 

• todellinen vuosikorko on laskettava oikeusministeriön kuluttajaluoton todellisesta 
vuosikorosta antaman asetuksen 9.12.2016/1123 mukaisesti, jolloin  
– luoton määrä laskelmassa on 100 000 euroa ja luoton takaisinmaksuaika 20 

vuotta,   
– luotto nostetaan kerralla edustavan esimerkin laskentahetkellä, 
– luotto maksetaan takaisin yhtä suurina kuukausierinä, joista ensimmäinen suori-

tetaan kuukauden kuluttua lainan nostamisesta, 
– luoton korkosidonnaisuus on kyseisen luottolaitoksen myöntämissä asuntoluo-

toissa laskentahetkeä edeltävän kalenterivuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon 
aikana yleisimmin käytetty viitekorko,  

– luoton korko on edellä mainitun viitekoron arvo edustavan esimerkin laskenta-
hetkellä,  

– luoton marginaali on kyseisen luottolaitoksen laskentahetkeä edeltävän kalente-
rivuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana myöntämien asuntoluottojen mar-
ginaalien keskiarvo, 

– muut luottokustannukset kuin korko ovat kyseisen luottolaitoksen laskentahet-
keä edeltävän kalenterivuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana myöntä-
mien asuntoluottojen keskimääräiset luottokustannukset,  

– muilta osin todellista vuosikorkoa laskettaessa käytetään edellä mainitussa ase-
tuksessa määriteltyjä oletuksia. 

(11) Esimerkin tulee olla edustava suhteessa kyseessä olevan luotonantajan tarjoamiin luottoi-
hin. Mikäli luottolaitoksen tarjoamat asuntoluotot poikkeavat merkittävästi kohdan (10) ole-
tuksista, luottolaitoksen tulee käyttää todellisen vuosikoron laskemisessa sellaisia ehtoja, 
joilla se on keskimäärin myöntänyt edeltävän kalenterivuoden jälkimmäisen vuosipuoliskon 
aikana asuntoluottoja.  

(12) Kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 1 momentin perusteella ilmoitettavissa tiedoissa on ker-
rottava luoton todellisen vuosikoron lisäksi kyseisen pykälän edellyttämät muut tiedot siten, 
että siltä osin kun tietoja on käytetty mainoksessa ilmoitettavan todellisen vuosikoron las-
kemisessa, ilmoitetaan laskelmassa käytetyt tiedot. Muut luottokustannukset kuin korko on 
eriteltävä ja yksilöitävä. 

(13) Mainoksessa on selkeästi ilmoitettava, että kyseessä on esimerkki, joka on laskettu käyt-
täen Finanssivalvonnan antamia oletuksia. Lisäksi on ilmoitettava, että edustavassa esi-
merkissä mainittu todellinen vuosikorko ei välttämättä vastaa kuluttajalle myönnetyn luoton 
todellista vuosikorkoa, sillä laskelman oletukset voivat erota kuluttajalle myönnetyn luoton 
ehdoista. 
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O H J E  ( k o h d a t  1 4 - 1 9 )  

(14) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n tarkoittaman hyvän 
luotonantotavan vastaista on markkinoida luottoa riskittömänä tai huolettomana ratkaisuna 
kuluttajan taloudellisiin ongelmiin taikka korostaa markkinoinnissa luoton saamisen no-
peutta siten, että samalla yllytetään kuluttajaa velkaantumaan harkitsemattomasti2.  

(15) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § ja 7 §:t ja 7 luvun 13 
§:n 2 momentti tarkoittavat, että markkinoinnin tulee keskittyä tuotteen olennaisiin ja kes-
keisiin ominaisuuksiin siten, ettei markkinointitoimenpiteestä tai mainoksesta syntyvä koko-
naiskuva ole harhaanjohtava. Esimerkiksi luoton markkinoinnissa ei saa olla hallitsevassa 
asemassa se, että kuluttajalla on luotonmyöntäjän hallussa käyttämättömänä vakuuksia, 
joita vastaan luotonantaja voi myöntää uutta luottoa. Myöskään kanta-asiakasjärjestelmän 
etujen ei tule olla hallitsevassa asemassa. Maksuaika- ja luottokortteja markkinoitaessa 
niiden olennaiset ja keskeiset ominaisuudet eivät saa hämärtyä korttien eri käyttömahdolli-
suuksia esiteltäessä.  

(16) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 2 momentin 1 
kohta tarkoittaa sitä, että kuluttajan harkintakykyä olennaisesti heikentävänä ja siten kiel-
lettynä markkinointikeinona on pidettävä myös erilaisten lisäetujen käyttämistä luottojen 
markkinoinnissa siten, että lisäedut, kuten arpajaiset, palkinnot ja kylkiäiset, ovat hallitse-
vassa asemassa.3 

(17) Finanssivalvonta suosittaa, että arpajaisten käyttämistä luottojen markkinoinnissa välte-
tään. 

(18) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 2 momentti tarkoit-
taa sitä, että sellaisissa mainoksissa, joissa on liitteenä luottohakemus, tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota kaikkien luottoa koskevien tietojen tasapuoliseen ilmoittamiseen riippu-
matta siitä, onko kyseessä uusi luotto vai olemassa olevan luoton määrän korotus. 

(19) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 2 momentti tarkoit-
taa, että kuluttajalle ei tule lähettää mainoksen yhteydessä osittain etukäteen täytettyä 
luottohakemusta, jotta kuluttajalle ei synny virheellistä käsitystä siitä, että luotto on jo 
myönnetty tai, että sen myöntäminen on rutiinitoimenpide. 

5.3 Talletussuojaa ja sijoittajien korvausrahastosuojaa koskeva markki-
nointi 

(20) Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan talletuspankki ei 
saa markkinoinnissaan käyttää talletussuojarahaston antamaa tai muuta vastaavaa talle-
tussuojaa taikka vakuusrahastosuojaa koskevia tietoja rahoitusmarkkinoiden vakautta tai 
tallettajien luottamusta vaarantavalla tavalla. 

(21) Sijoituspalvelulain 11 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalveluyritys ja ulkomainen 
sijoituspalveluyritys ei saa antaa markkinoinnissaan sijoittajien korvausrahastosuojaa kos-
kevia totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.  

 
  2 HE 24/2010 vp, s. 33-34 
3 HE 24/2010 vp, s. 34 
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O H J E  ( k o h t a  2 2 )  

(22) Finanssivalvonta suosittaa, että talletussuojaa tai sijoittajien korvausrahastosuojaa ei 
markkinoida talletukseen tai sijoitustuotteeseen liittyvänä erityisenä etuna. 

5.4 Vakuutusedustuspalvelujen markkinointi 

O H J E  ( k o h t a  2 3 )  

(23) Finanssivalvonta suosittaa, että silloin kun vakuutusedustaja, joka harjoittaa muutakin liike-
toimintaa kuin Finanssivalvonnan valvomaa liiketoimintaa, ilmoittaa internetsivuillaan, kir-
jelomakkeillaan tai muuten markkinoinnissaan olevansa Finanssivalvonnan rekisteröimä 
tai valvoma, vakuutusedustaja ilmoittaa myös selkeästi, minkä toiminnan osalta Finanssi-
valvonta valvoo sitä. 

5.4.1 Vakuutusmeklari 

(24) Vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:ssä säädetään vakuutusedustajan markkinoin-
nista. Kyseisen pykälän 4 momentin mukaan vakuutusmeklari ei saa markkinoinnissaan 
ilmoittaa edustavansa tiettyä vakuutuksenantajaa. 

(25) Vakuutusedustuksesta annetun lain 1 §:n mukaan vakuutusedustuksella tarkoitetaan 
muun muassa korvausta vastaan harjoitettavaa vakuutussopimuksen valmistelua. 

(26) Vakuutusedustuksesta annetun lain 26 §:n mukaan vakuutusmeklari saa ottaa vastaan 
palkkion vain toimeksiantajalta. 

O H J E  ( k o h d a t  2 7 - 3 1 )  

(27) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n 4 mo-
mentti tarkoittaa sitä, että vakuutusmeklarin tehtävänä ei ole edistää yksittäisten vakuutuk-
senantajien liiketoimintaa. Vakuutusmeklari ei saa markkinoida tiettyjen vakuutuksenanta-
jien palveluja ja vakuutuksia.  Lisäksi Finanssivalvonta tulkitsee edellä mainitun pykälän 
tarkoittavan sitä, että yleisen tason markkinointiin, joka koskee esimerkiksi henkivakuutuk-
sia sijoituskohteena, ei saa sisältyä tiettyjen vakuutuksenantajien esille tuomista. 

(28) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n 4 mo-
mentti tarkoittaa, että vakuutusmeklarin ei tule pitää esillä vakuutuksenantajien nimiä, lo-
goja tai linkkejä esimerkiksi vakuutusmeklarin internetsivuilla tai muussa markkinointimate-
riaalissa. Finanssivalvonta katsoo, että tätä voidaan pitää kyseisten vakuutuksenantajien 
markkinoimisena, vaikka markkinoimisesta ei olisikaan tehty sopimusta. Vakuutusmeklarin 
ei tule antaa mainostilaa tietyille vakuutuksenantajille, jotta asiakkaille ei syntyisi virheel-
listä kuvaa siitä, että meklari toimii vakuutuksenantajan asiamiehenä. 

(29) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 24 §:n estämättä 
vakuutusmeklari voi kuitenkin esittää, esimerkiksi internetsivuillaan, omia palvelujaan ja 
asiantuntemustaan markkinoidessaan yleisellä tasolla, tasapuolisesti ja yhtäläisen perus-
teen mukaan laadittuja katsauksia vakuutusmarkkinoista ja niillä olevista tuotteista. 

(30) Finanssivalvonta suosittaa, että vakuutusmeklarin nimeä ei käytetä sijoitussidonnaisiin va-
kuutuksiin liitettävien rahastojen markkinoinnissa. 
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(31) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 1 §:n 2 momentti 
ja 26 § tarkoittavat, että vakuutusmeklari ei saa antaa kuvaa, ettei hänen palvelunsa 
maksa asiakkaalle mitään. 

5.4.2 Vakuutusasiamies 

(32) Vakuutusedustuksesta annetun lain 3 §:n 1 kohdan mukaan asiamiehellä tarkoitetaan 
luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta vakuutuksenan-
tajan lukuun ja vastuulla. 

(33) Vakuutusedustuksesta annetun lain 21 §:n ja vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 §:n 1 momentin 
mukaan vakuutusyhtiön asiamiehen on toiminnassaan selkeästi ilmoitettava asiakkaalle 
toimivansa nimenomaan asiamiehenä. 

(34) Vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n 4 momentin ja vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 §:n 
2 momentin mukaan asiamiehen on markkinoinnissaan ilmoitettava edustamansa vakuu-
tuksenantajat ja yksittäistä vakuutusta markkinoidessaan, minkä vakuutuksenantajan tuot-
teesta on kysymys. 

(35) Vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 §:n mukaan vakuutusyhtiön asiamiehen on toiminnassaan 
selkeästi ilmoitettava asiakkaalle toimivansa nimenomaan asiamiehenä. Vakuutusyhtiön 
asiamiehen on markkinoinnissaan ilmoitettava edustamansa vakuutuksenantajat ja yksit-
täistä vakuutusta markkinoidessaan, minkä vakuutusyhtiön tuotteesta on kysymys. 

(36) Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä säädetään tiedonantovelvollisuudesta tarjottaessa yksi-
löityä kulutushyödykettä. 

O H J E  ( k o h d a t  3 7 - 3 9 )  

(37) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 3 §:n 1 kohta tar-
koittaa, että asiamies ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa toimintansa itsenäisyydestä tai 
riippumattomuudesta. 

(38) Finanssivalvonta suosittaa, että asiamies ilmoittaa toimivansa asiamiehenä viimeistään 
siinä vaiheessa, kun vakuuttaminen tulee ensimmäisen kerran esille. Asiamiehenä toimies-
saan asiamiehen tulisi ilmoittaa edustamansa vakuutuksenantajat ensimmäisessä kontak-
tissaan mahdolliseen asiakkaaseen. Edustettavien vakuutuksenantajien tulisi käydä selke-
ästi ilmi kirjallisessa ja sähköisessä markkinointiaineistossa. Ilmoitustavalla ei tulisi hämär-
tää sitä, että kyseessä on asiamiessuhde.  

(39) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n 4 mo-
mentti ja vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 § tarkoittavat, että asiamies voi harjoittaa ns. imago-
markkinointia, eli se voi markkinoida toiminimeään ja yhdistää siihen myös iskulauseen 
ja/tai liikemerkin ilman, että se ilmoittaa samalla edustamiaan vakuutuksenantajia tai toimi-
vansa asiamiehenä. 
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5.5 Kilpailevan finanssipalvelun tai -tuotteen tarjoaminen maksujenvälitys-
tilanteessa 

(40) Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan luottolaitoksella 
ja sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on oikeus antaa 15 lu-
vun 14 §:ssä tarkoitettuja tietoja samaan konserniin, konsolidointiryhmään tai rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymään kuuluvalle yhteisölle, jos tietojen vastaanottajaa koskee tässä laissa säädetty 
tai vastaava salassapitovelvollisuus. Se, mitä tietojen luovuttamisesta säädetään, ei koske 
muun muassa sellaisia tietoja, jotka perustuvat asiakkaan ja muun kuin ryhmittymään kuu-
luvan yrityksen välisten maksutietojen rekisteröintiin.  

(41) Maksulaitoslain 38 §:n 1 momentti sisältää luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 15 
§ 1 momenttia vastaavan säännöksen. 

O H J E  ( k o h t a  4 2 )  

(42) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinoinnissa vältetään menettelyä, jossa palveluntar-
joaja pyrkii epäasiallisella tavalla vaikuttamaan maksujenvälitystilanteissa asiakkaan pää-
töksentekoon silloin, kun asiakas on hoitamassa palveluntarjoajan kanssa muuta asiaa. 
Tällaista menettelyä on esimerkiksi se, että asiakkaalle ryhdytään esittelemään pankin 
konserniin tai ryhmittymään kuuluvan tai pankin yhteistyökumppanina toimivan yhteisön 
vastaavia tuotteita silloin, kun asiakas on maksamassa laskua, jossa maksunsaajana on 
muu kuin konserniin tai ryhmittymään kuuluva yritys.  

5.6 Sijoitusrahastojen markkinointi 
(43) Sijoitusrahastolain 89 §:n mukaan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ei saa markkinoida 

antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Markkinoinnista on käytävä ilmi 
sen kaupallinen tarkoitus. Sellaisessa markkinoinnissa, jossa kehotetaan ostamaan sijoi-
tusrahaston osuuksia ja joka sisältää erityisiä tietoja sijoitusrahastosta, ei saa esittää väit-
teitä, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen ja avaintietoesitteen sisältämien tietojen 
kanssa tai jotka vähentävät niiden merkitystä.  

(44) Sijoitusrahastolain 89 §:n 3 momentin mukaan, jos sijoitusrahaston varojen nettoarvo to-
dennäköisesti vaihtelee huomattavasti sen sijoitusten koostumuksen tai niiden hoidossa 
käytettävien menetelmien johdosta, sen rahastoesitteessä ja tarvittaessa markkinointiai-
neistoissa on oltava maininta tästä erityispiirteestä. 

O H J E  ( k o h d a t  4 5 - 4 8 )  

(45) Finanssivalvonta suosittaa, että sijoitusrahastojen markkinoinnissa kuvataan rahaston nou-
dattama sijoituspolitiikka käyttäen sellaisia ilmaisuja, joita ei-ammattimainen sijoittaja pys-
tyy kohtuullisella perehtymisellä ymmärtämään. 

(46) Finanssivalvonta suosittaa, että jos sijoitusrahastojen markkinoinnissa käytetään vertailuin-
deksejä, edellä luvussa 4.6 esitetyt kriteerit otetaan huomioon vertailuindeksiä valittaessa. 
Vertailuindeksin tulisi olla vertailukelpoinen suhteessa sijoitusrahaston noudattamaan sijoi-
tuspolitiikkaan ja vertailussa tulisi mahdollisuuksien mukaan käyttää tuottoindeksejä. 
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(47) Finanssivalvonta suosittaa, että vertailtaessa kahta eri sijoitusrahastoa keskenään, vertai-
lun kohteeksi otetaan vain sellaisia sijoitusrahastoja, joilla on sääntöjensä mukaan olennai-
silta osin vertailukelpoinen sijoitusstrategia. 

(48) Sijoitusrahastojen markkinoinnissa käytetään usein hyväksi markkinatutkimuksia. Finanssi-
valvonta suosittaa, että mikäli sijoitusrahaston sääntöjä ei ole vielä hyväksytty, sellaista 
tietoa tai materiaalia yksittäisestä sijoitusrahastosta ei jaeta, joka voidaan käsittää sijoitus-
rahaston tuleviksi säännöiksi tai ennakkotiedoiksi tulevista säännöistä tai muuksi rahasto-
kohtaiseksi markkinointimateriaaliksi. 

5.6.2 Ulkomaisten yhteissijoitusyritysten markkinointi Suomessa  

(49) Sijoitusrahastolain 128 §:n 1 momentin mukaan yhteissijoitusyritys (ns. direktiivinmukainen 
sijoitusrahasto, UCITS) saa markkinoida osuuksiaan Suomessa, jos sen kotivaltion toimi-
valtainen viranomainen on ilmoittanut markkinoinnin aloittamisesta (notifikaatio) Finanssi-
valvonnalle.   

(50) Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 12 §:n mukaan arvopaperien yleisölle tarjoamisella tarkoi-
tetaan henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan tai jonka tarkoituksena on antaa 
tarjouksen ehdoista ja tarjotusta arvopaperista riittävät tiedot, jotta henkilö voi tehdä pää-
töksen arvopaperin ostamisesta tai merkitsemisestä. 

O H J E  ( k o h d a t  5 1 – 5 4 )  

(51) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoitusrahastolain 128 § tarkoittaa, että ulkomaisen 
yhteissijoitusyrityksen Suomessa tapahtuvaa markkinointia ei kuitenkaan ole se, että 

• asiakaskohtaisen sopimuksen perusteella itsenäisesti asiakkaansa varoja hoitava 
omaisuudenhoitaja (ns. täyden valtakirjan omaisuudenhoitaja) merkitsee yhteissijoi-
tusyrityksen osuuksia asiakkaalleen tätä kuulematta, tai 

• sijoituspalveluyritys merkitsee yhteissijoitusyrityksen osuuksia asiakkaansa puo-
lesta asiakkaan nimenomaisesta aloitteesta. 

(52) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoitusrahastolain 128 § tarkoittaa, ettei palvelun tar-
joamiseksi rajan yli katsota sitä, että suomalaiset sijoittajat voivat merkitä yhteissijoitusyri-
tyksen kotisivujen kautta rahasto-osuuksia, jos yhteissijoitusyritys ei muutoin markkinoi 
palvelujaan tai välittämiään rahasto-osuuksia Suomessa eikä sen tarkoituksena ole Suo-
messa asuvien asiakkaiden hankinta. Yhteissijoitusyrityksen internetsivuilla tai muussa 
materiaalissa ei tällöin tule olla erityisesti Suomessa asuville sijoittajille kohdistettuja tietoja 
tai ohjeita. 

(53) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen liittäminen vakuu-
tustuotteeseen ei edellytä sen notifioimista tai markkinointiluvan hakemista ennen vakuu-
tustuotteen markkinoinnin aloittamista Suomessa, koska sijoitusrahastolakia ei sovelleta 
vakuutusten markkinointiin.  

(54) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 § ja edellä maini-
tut pykälät tarkoittavat, että sijoitusrahastojen harjoittamaa markkinointia ja tarjoamista ei 
katsota erillisiksi käsitteiksi, vaan jo markkinointitoimenpiteiden aloittaminen edellyttää asi-
anmukaista notifikaatiota tai markkinointilupaa. Velvollisuus ei ala vasta tarjottaessa (mer-
kintöjen vastaanottaminen) rahasto-osuuksia. 
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5.6.3 Sijoitusrahastojen markkinoinnissa käytettävä kieli 

(55) Sijoitusrahastolain 89 §:n 1momentin mukaan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia markki-
noitaessa on Finanssivalvonnan sitä vaatiessa käytettävä suomen tai ruotsin kieltä tai Fi-
nanssivalvonnan hyväksymää muuta kieltä. 

(56) Sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan sijoituspalveluyrityksen on annet-
tava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun 
antamista kyseisessä momentissa säädetyt riittävät tiedot. 

O H J E  ( k o h t a  5 7 )  

(57) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoitusrahastolain 89 § tarkoittaa sitä, että markkinoi-
taessa rahasto-osuuksia muille kuin ammattimaisille sijoittajille tulee lähtökohtaisesti aina 
käyttää suomen tai ruotsin kieltä. Sijoituspalvelun tarjoaja voi kuitenkin käyttää suomen tai 
ruotsin kielen sijaan myös rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytettyä kieltä (englantia), mikäli 
se katsoo asiakkaan saavan tällä tavalla laissa edellytetyt tiedot.   

5.6.4 Rahamarkkinarahasto -nimen käyttäminen markkinoinnissa 

(58) Euroopan arvopaperivalvojien komitea CESR (nykyinen Euroopan arvopaperimarkkinavir-
naomainen ESMA) on 19.5.2010 (CESR/10-049) julkistanut suosituksen rahamarkkinara-
haston määritelmäksi tavoitteena kehittää yhtenäinen eurooppalainen rahamarkkinarahas-
ton määritelmä. 

(59) Määritelmässä kuvataan kaksi rahamarkkinarahastotyyppiä: lyhyt rahamarkkinarahasto ja 
rahamarkkinarahasto. Suosituksen mukaan vain ne rahastot, joiden sijoitustoiminta täyttää 
suosituksessa kuvatut kriteerit voivat käyttää rahaston nimessä ja markkinoinnissa mainit-
tuja nimikkeitä. Suositus koskee sekä ns. direktiivinmukaisia (UCITS) että muita kuin direk-
tiivinmukaisia sijoitusrahastoja (non-UCITS).  

O H J E  ( k o h d a t  6 0 - 6 1 )  

(60) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan muun kuin kohdassa (51) tarkoitetun suosituksen kri-
teerit täyttävän sijoitusrahaston markkinointi ja nimeäminen rahamarkkinarahastoksi tai ly-
hyeksi rahamarkkinarahastoksi on tulkittava arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuksi arvopaperin harhaanjohtavaksi markkinoinniksi.  

(61) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat 
rahastoyhtiöt noudattavat kohdassa (51) tarkoitettua suositusta CESR/10-049. Suositus on 
saatavilla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) internetsivuilta osoitteessa: 
www.esma.europa.eu. 

5.6.5 Säännellylle markkinalle kaupankäynnin kohteeksi otetun sijoitusrahaston 
tunniste 

(62) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on antanut ohjeen toimivaltaisia vi-
ranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten; Ohjeet ETF:stä ja muista 
UCITS rahastoihin liittyvistä asioista. (ESMA Guidelines to competent authorities and 
UCITS management companies on ETFs and other UCITS issues) (ESMA/2012/832FI). 

http://www.esma.europa/
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O H J E  ( k o h d a t  6 3  –  6 4 )   

(63) Finanssivalvonta suosittaa, että säännellylle markkinalle kaupankäynnin kohteeksi otettu 
sijoitusrahasto käyttää tunnistetta ’UCITS ETF’, joka ilmaisee sen olevan säännellyllä 
markkinalla kaupankäynnin kohteena. Muiden kuin edellä kuvattujen sijoitusrahastojen ei 
tulisi käyttää samaa tunnistetta tai sanoja ETF tai exchange-traded fund.  

(64) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat 
rahastoyhtiöt noudattavat kohdassa (55) tarkoitettua suositusta ESMA/2012/832FI. Suosi-
tus on saatavilla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) internetsivuilta osoit-
teessa: www.esma.europa.eu. 

5.7 Joukkovelkakirjalainojen markkinointi 
(65) Velkakirjalain 34 §:n 2 momentin mukaan joukkovelkakirja, jonka etuoikeus on liikkeeseen-

laskijan muita sitoumuksia huonompi, on nimettävä debentuuriksi. 

(66) Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan arvopaperien ja muiden rahoi-
tusvälineiden markkinoinnissa ja vaihdannassa, joka tapahtuu elinkeinotoiminnassa, sekä 
täytettäessä tämän lain mukaista tiedonantovelvollisuutta ei saa antaa totuudenvastaisia 
tai harhaanjohtavia tietoja.  

O H J E  ( k o h d a t  6 7 - 7 8 )  

(67) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 momentti tar-
koittaa muun muassa sitä, että joukkovelkakirjalainan markkinointi on harhaanjohtavaa, jos 
markkinointimateriaalista syntyvä kokonaisvaikutelma on selvästi erilainen kuin se käsitys, 
jonka saa, kun materiaaliin tutustuu huolellisesti. Tällaisia harhaanjohtavia seikkoja voivat 
olla esimerkiksi nimelliskoron korostaminen emissiokurssin ollessa vaihtuva, enimmäis-
tuoton korostaminen ilman tuotonlaskentaperusteiden esittämistä ja huonoimman vaihto-
ehdon esiin tuomista sekä ehtojen esittäminen ilman viittausta niiden alustavuuteen. 

(68) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjalainojen markkinoinnin yhteydessä esite-
tään selkeästi tuotonmääräytymiseen vaikuttavat tekijät, kuten erilaisten tuottoleikkureiden 
vaikutukset, tuottolukitukset, arvostusperiodit ja kohde-etuuksien painot, palkkiot ja muut 
maksut. 

(69) Finanssivalvonta suosittaa, että kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun 
markkinoinnissa aina ilmoitetaan, onko emissiokurssi vaihtuva vai kiinteä. Lainassa, joissa 
emissiokurssi on vaihtuva, nimelliskorkoa ei tulisi korostaa, vaan se tulisi esittää samalla 
tavoin kuin muutkin lainan ehdot. Markkinoinnissa tulisi selkeästi ilmoittaa, mikä on efektii-
vinen tuotto tai sen vaihteluväli tietyllä hetkellä sekä, mikä on vaihtuvan emissiokurssin 
merkitys saatavan tuoton kannalta. Vaihtuvan emissiokurssin merkitys sijoittajan pääomal-
leen saamaan tuottoon tulisi selkeästi ilmetä nimelliskoron yhteydessä. Merkintäpaikoissa 
tulisi ilmoittaa sijoittajalle, mikä on efektiivinen tuotto senhetkisen emissiokurssin mukaan. 
Mikäli lainan emissiokurssi riippuu sijoituksen suuruudesta, tästä tulisi myös kertoa markki-
noinnissa.  

(70) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinoitaessa joukkovelkakirjalainaa, jonka korko on 
sidottu vaihtuvaan viitekorkoon, markkinoinnissa selkeästi kerrotaan koron määrään liittyvä 
epävarmuus.  

http://www.esma.europa/
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(71) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjalainalle maksettava kiinteä tuotto (korko tai 
muu vähimmäistuotto) esitetään aina myös vuotuisena tuottona. 

(72) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjalainojen markkinointimateriaalissa kerro-
taan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski selkeästi ja ymmärrettävästi. 
Pelkkä tieto liikkeeseenlaskijasta, maininta liikkeeseenlaskijariskistä tai tieto vakuuden 
puuttumisesta ei olisi riittävän selkeä selvitys takaisinmaksuun liittyvistä riskeistä ja rajoi-
tuksista. Edellä mainitun riskin sisältöä tulisi kuvata tarkemmin, kuten esimerkiksi totea-
malla, että joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvillä riskeillä 
tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija ei maksukyvyttömyyden vuoksi pysty maksamaan 
lainaa takaisin ja, että sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan mahdollisen maksukyvyttömyyden 
takia menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan (ns. 
liikkeeseenlaskijariski). 

(73) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn 
liittyvästä riskistä käytetään johdonmukaisesti samaa termiä kaikkialla samaa joukkovelka-
kirjaa koskevassa markkinointimateriaalissa. 

(74) Finanssivalvonta suosittaa, että kerrottaessa markkinoinnissa tuotteen pääomaturvasta, 
markkinoinnissa kuvataan, mitä pääomaturvalla tarkoitetaan. Lisäksi tulisi kuvata selkeästi 
mahdolliset pääomaturvaan liittyvät rajoitteet, esimerkiksi ilmoittamalla, että joukkovelkakir-
jalainan pääomaturva on voimassa ainoastaan lainan eräpäivänä eikä se kata mahdollista 
ylikurssia tai merkintäpalkkiota eikä anna turvaa liikkeeseenlaskijan maksukyvyttömyysti-
lanteessa. 

(75) Finanssivalvonta suosittaa, että asiakkaalle myös kerrotaan tuotteen juoksuaikana tapah-
tuvan myynnin sekä mahdollisen ehtojen mukaisen ennenaikaisen takaisinmaksun tai irti-
sanomisen seuraamuksista. 

(76) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjalainan markkinoinnissa kerrotaan aina, 
onko lainalla vakuus vai ei. Lisäksi tulisi kertoa, mitä osaa lainasta mahdollinen vakuus 
koskee. Jos lainalle on asetettu vakuus, markkinoinnissa tulisi myös kertoa, mikä asetettu 
vakuus on.  

(77) Finanssivalvonta suosittaa, että debentuurin markkinoinnissa tuodaan aina esiin sen huo-
nompi etuoikeusasema. 

(78) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinoitaessa osakeyhtiölain mukaista pääomalainaa 
kerrotaan, miten menetellään, jos korkoa ei jonakin vuonna makseta tai pääomaa ei voida 
maksaa takaisin mahdollisen eräpäivän mukaisesti. Samoin tulisi ilmoittaa pääomalainan 
huonommasta etuoikeudesta konkurssissa tai yhtiötä purettaessa. Markkinoinnissa tulisi 
myös kertoa pääomalainan kohtelusta yhtiön sulautuessa tai jakautuessa. 

5.8 Strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinointi 
(79) Strukturoidulla sijoitustuotteella tarkoitetaan sijoitusta, joka muodostuu korkosijoitusosasta 

ja johdannaissopimuksesta tai muun perussijoitusinstrumentin ja johdannaissopimuksen 
yhdistelmästä. Korkosijoitusosa voi olla esimerkiksi talletus tai joukkovelkakirjalaina. Struk-
turoidun sijoitustuotteen tuotto on sidottu valittujen kohde-etuuksien kuten esimerkiksi 
osakkeiden, osakeindeksien, koron, rahastojen, valuuttojen, hyödykkeiden, luottoriskin, 
indeksin, volatiliteetin tai näiden erilaisten yhdistelmien kehitykseen. Strukturoituja sijoitus-
tuotteita ovat esimerkiksi indeksilaina ja osaketalletus. 
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O H J E  ( k o h d a t  8 0 - 8 3 )  

(80) Finanssivalvonta suosittaa, että strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinoinnissa kiinnite-
tään erityistä huomiota tuotteen tasapuoliseen kuvaamiseen. Tuotteeseen kuuluvat eri ele-
mentit tulisi esittää selkeästi. 

(81) Finanssivalvonta suosittaa, että strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinoinnissa kuvataan 
selkeästi, mitä johdannaisosa tarkoittaa sijoittajan riskin kannalta. Tämä tarkoittaa esimer-
kiksi sitä, millaisissa tilanteissa sijoittaja voi menettää pääomaa tai sijoituksen tuoton.  

(82) Finanssivalvonta suosittaa, että jos strukturoidun joukkovelkakirjalainan ehdoissa käyte-
tään alustavia ehtoja, kuten tuoton määräytymiseen liittyviä ehtoja, markkinoinnissa ilmoi-
tetaan aina selkeästi ehtojen alustavuudesta. Lisäksi tulisi kertoa, milloin ehdot vahviste-
taan. Esimerkiksi, jos kerrotaan alustava osallistumisaste tai tuottokerroin, samassa yhtey-
dessä tulisi kertoa näiden vaihteluväli tai vähimmäistaso. 

(83) Strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen markkinointiin sovelletaan joukkovelkakirjalainojen 
ja rahoitusvälineiden markkinointia koskevia määräyksiä ja ohjeita, joita on luvuissa 5.7, 
5.9, 5.10 ja 5.11. 

5.8.2 Talletus, jonka tuotto on kytketty valitun kohde-etuuden kehitykseen (struk-
turoitu talletus) 

O H J E  ( k o h d a t  8 4 - 8 8 )  

(84) Finanssivalvonta suosittaa, että strukturoidun talletuksen tuoton kuvauksessa pyritään sel-
keästi sekä ilmaisemaan ne seikat, jotka vaikuttavat lopullisen tuoton muodostumiseen 
että helpottamaan vertailua vastaavantyyppiseen ja -pituiseen strukturoituun joukkovelka-
kirjalainaan ja/tai vastaavanpituiseen määräaikaistalletukseen. 

(85) Finanssivalvonta suosittaa, että kohde-etuudesta ja mahdollisista tuottoleikkureista anne-
taan vastaavat tiedot kuin strukturoidusta joukkovelkakirjalainasta. 

(86) Finanssivalvonta suosittaa, että strukturoitua talletusta markkinoitaessa korko, johon talle-
tuspankki on sitoutunut (takuukorko) ilmoitetaan myös vuotuisena korkona. Myös mahdolli-
nen lisäkorko tulisi aina ilmoittaa myös vuotuisena korkona. Eri perustein laskettuja korkoja 
ei tulisi verrata keskenään. 

(87) Finanssivalvonta suosittaa, että mahdollisen lisäkoron saamiseen liittyvä epävarmuus ker-
rotaan. 

(88) Finanssivalvonta suosittaa, että jos markkinointimateriaalissa viitataan laissa sallitulla ta-
valla talletussuojaan, kerrotaan myös, miltä osin talletuspääoma sekä takuu- ja lisäkorko 
kuuluvat suojan piiriin. 

5.9 Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittäminen tarjottaessa sijoitus-
palveluita ja rahoitusvälineitä  

(89) Sijoituspalvelulain 10 luvun 15 §:n 1 kohdassa on säädetty, että Finanssivalvonta antaa 
rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirektiivin säännösten edellyttämät 
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tarkemmat määräykset 10 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalvelun ja oheispalvelun tar-
joamisen yhteydessä kolmannelle annettavista ja tältä saatavista maksuista, palkkioista ja 
muista eduista sekä asiakkaalle annettavia tietoja koskevista vaatimuksista. 

O H J E  ( k o h d a t  9 0 - 9 3 )  

(90) Finanssivalvonta suosittaa, että aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä annettavat tiedot 
ovat oleellisia tarjottavan tuotteen tai palvelun kannalta. 

(91) Finanssivalvonta suosittaa, että aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä annettavista tie-
doista ilmenee selkeästi, kuvaavatko tiedot kohde-etuuden historiallista kehitystä vai tarjot-
tavan tuotteen simuloitua kehitystä. 

(92) Finanssivalvonta suosittaa, että aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittämisessä kiinni-
tetään huomiota myös siihen, että tuottoa rajaavien ehtojen vaikutus pystytään arvioimaan. 
Jos esimerkiksi indeksilainan tuotto määräytyy kuukausittaisten tai neljännesvuosittaisten 
tuottoperiodien perusteella ja kohde-etuuden tuotto- tai arvonkehityksen huomioon otta-
mista on tuoton laskennassa jollakin tavalla rajoitettu, pelkkä kohde-etuuden aiemman 
tuotto- tai arvonkehityksen kuvaaminen tietyltä ajanjaksolta ei olisi riittävää. Tällaisissa ta-
pauksissa aiemman tuotto- tai arvonkehityksen osalta keskeistä olisi myös kuukausittais-
ten tai neljännesvuosittaisten arvonmuutosten esittäminen, jotta tuottorajausten merkitystä 
pystytään arvioimaan. Kuvauksesta tulisi käydä ilmi, miten tuotteen ehdot, kuten esimer-
kiksi tuottoleikkurit, palkkiot ja maksut, on otettu huomioon. 

(93) Finanssivalvonta suosittaa, että jos uuden tuotteen tai palvelun tuotto- tai arvonkehityk-
sestä annetaan tietoja, tiedot esitetään laskettuna tuotteen tai palvelun aloittamishetkestä 
(ns. since launch -kuvaus). Jos aloittamishetkestä on kulunut alle vuosi, tuotto- tai arvon-
kehitystä ei tulisi kuitenkaan esittää vuositasolle muutettuna. 

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h d a t  9 4 - 9 5 )  

(94) Jos sijoituspalvelun tarjoaja viittaa ei-ammattimaisille asiakkaille suunnatussa markkinoin-
nissa rahoitusvälineen, -indeksin tai sijoituspalvelun aiempaan tuotto- tai arvonkehityk-
seen, seuraavien edellytysten on täytyttävä: 

• kyseinen viittaus ei saa muodostaa viestin keskeisintä sisältöä 

• tietojen on sisällettävä asianmukaiset tuotto- tai arvonkehitystä koskevat tiedot pe-
rustuen aina täysiin 12 kuukauden jaksoihin: 
– välittömästi edeltävältä viideltä vuodelta, tai 
– sijoituspalvelun tarjoajan valitsemalta viittä vuotta pidemmältä ajanjaksolta, tai 
– jos rahoitusvälinettä on tarjottu, rahoitusindeksiä on laskettu tai sijoituspalvelua 

on tarjottu alle viiden vuoden ajan, tiedot on esitettävä koko tältä ajalta 

• asianomainen ajanjakso ja tietolähde on ilmoitettava selkeästi 

• tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että esitetyt tiedot koskevat aiempaa 
tuotto- tai arvonkehitystä, jonka perusteella ei voida muodostaa luotettavia oletuksia 
tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä 
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• jos viittaus perustuu tietoihin, jotka on ilmoitettu muun kuin markkinointitoimenpi-
teen kohteena olevan ei-ammattimaisen asiakkaan sijaintivaltion valuutan määräi-
sinä, valuutta on ilmoitettava selkeästi, minkä lisäksi tietojen on sisällettävä ilmoitus 
siitä, että tuotto tai arvo voi kasvaa tai laskea valuuttakurssivaihtelujen seurauksena 

• jos viittaus perustuu bruttotuotto- tai bruttoarvonkehitykseen, palkkioiden, maksujen 
ja muiden kulujen vaikutus on ilmoitettava4. 

(95) Jos sijoituspalvelun tarjoaja viittaa ei-ammattimaisille asiakkaille suunnatussa markkinoin-
nissa simuloituun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, tietojen on liityttävä rahoitusväli-
neeseen tai rahoitusindeksiin, minkä lisäksi seuraavien edellytysten on täytyttävä:   

• simuloidun aiemman tuotto- tai arvonkehityksen on perustuttava yhden tai useam-
man sellaisen rahoitusvälineen tai rahoitusindeksin todelliseen aiempaan tuotto- tai 
arvonkehitykseen, joka on samanlainen kuin kyseessä oleva rahoitusväline tai ra-
hoitusindeksi tai, joka on sen perusteena 

• tällaisen vertailukohtana käytetyn rahoitusvälineen tai rahoitusindeksin todellisen 
aiemman tuotto- tai arvonkehityksen on täytettävä kohdassa (87) todetut edellytyk-
set 

• tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että tiedot koskevat simuloitua aiempaa 
tuotto- tai arvonkehitystä eikä aiemman tuotto- tai arvonkehityksen perusteella 
voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä5. 

O H J E  ( k o h t a  9 6 )  

(96) Finanssivalvonta suosittaa, että myös arvopaperimarkkinalain soveltamisalaan kuuluvat 
muut finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittä-
misen osalta edellä mainituissa kohdissa (87) ja (88) todettua. 

5.10 Tuottoennusteiden ja -esimerkkien esittäminen tarjottaessa sijoituspal-
veluita ja rahoitusvälineitä 

(97) Sijoituspalvelulain 10 luvun 15 §:n 1 kohdassa on säädetty, että Finanssivalvonta antaa 
rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirektiivin säännösten edellyttämät 
tarkemmat määräykset 10 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalvelun ja oheispalvelun tar-
joamisen yhteydessä kolmannelle annettavista ja tältä saatavista maksuista, palkkioista ja 
muista eduista sekä asiakkaalle annettavia tietoja koskevista vaatimuksista. 

M Ä Ä R Ä Y S  ( k o h t a  9 8 )  

(98) Jos sijoituspalvelun tarjoaja esittää markkinoinnissa ennusteita tulevasta tuotto- tai arvon-
kehityksestä, seuraavien edellytysten on täytyttävä: 

• tiedot eivät saa perustua eikä niissä saa viitata simuloituun aiempaan tuotto- tai ar-
vonkehitykseen 

• tietojen on perustuttava kohtuullisiin oletuksiin, jotka pohjautuvat puolueettomaan 
informaatioon 

 
  4 Direktiivin 2006/73/EY 27 artiklan 4 kohta 
5 Direktiivin 2006/73/EY 27 artiklan 5 kohta 
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• jos tiedot perustuvat bruttotuotto- tai bruttoarvonkehitykseen, palkkioiden, maksujen 
ja muiden kulujen vaikutus on ilmoitettava 

• tietojen on sisällettävä selkeä ilmoitus siitä, että kyseisten ennusteiden perusteella 
ei voida muodostaa luotettavia oletuksia tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä6. 

O H J E  ( k o h d a t  9 9 – 1 0 0 )  

(99) Finanssivalvonta suosittaa, että mikäli markkinoinnissa käytetään tuotonlaskentaesimerk-
kejä, ne esitetään siten, että esimerkkitilanteen tuotto on perusteltavissa ja realistinen, eikä 
sen perusteella synny liian positiivista kuvaa tuotteesta. Esimerkissä tulisi huomioida sijoit-
tajilta perittävät kulut ja ylikurssi, minkä lisäksi tuotto tulisi ilmoittaa aina vuotuisena tuot-
tona. Esimerkin yhteydessä tulisi aina ilmoittaa, että tiedot ovat ainoastaan esimerkinomai-
sia eivätkä ne kuvasta tuotteen historiallista tai odotettua kehitystä. 

(100) Finanssivalvonta suosittaa, että myös arvopaperimarkkinalain soveltamisalaan kuuluvat 
muut finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat tuottoennusteiden ja –esimerkkien esittämi-
sen osalta kohdassa (91) todettua. 

5.11 Lain edellyttämiin esitteisiin viittaaminen arvopapereita tarjottaessa 
(101) Sijoitusrahastolain 13 luvun 89 §:n 2 momentin mukaan sellaisessa markkinoinnissa, jossa 

kehotetaan ostamaan sijoitusrahaston osuuksia ja joka sisältää erityisiä tietoja sijoitusra-
hastosta, ei saa esittää väitteitä, jotka ovat ristiriidassa rahastoesitteen ja avaintietoesit-
teen sisältämien tietojen kanssa tai jotka vähentävät niiden merkitystä. Markkinointiaineos-
tosta on käytävä ilmi, missä ja millä kielellä rahastoesite ja avaintietoesite ovat sijoittajien 
saatavilla tai käytettävissä. 

(102) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 §:n mukaan markkinointiaineistossa on viitattava esittee-
seen ja mainittava paikka, jossa esite on saatavilla. 

(103) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 §:n mukaan tarjoukseen tai kaupankäynnin kohteeksi 
ottamiseen säännellyllä markkinalla liittyvä markkinointiaineisto on toimitettava Finanssi-
valvonnalle viimeistään silloin, kun markkinointi aloitetaan. 

(104) Mainonnasta ja esitteen hyväksymisestä ja julkistamisesta annetun teknisen standardin 11 
artiklan 4 kohdan mukaan, jos direktiivin 2003/71/EY mukaista esitettä ei vaadita, mainok-
siin on sisällytettävä sitä koskeva varoitus, jollei liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai säännellyllä 
markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva päätä julkaista direktiivin 
2003/71/EY mukaista esitettä. 

O H J E  ( k o h d a t  1 0 5 – 1 1 0 )  

(105) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinointiaineisto laaditaan niin, ettei se ole sisältönsä 
tai esitystapansa perusteella sekoitettavissa lain tarkoittamiin esitteisiin. 

(106) Finanssivalvonta suosittaa, että muuta aineistoa ei nimetä samalla tavalla kuin lain tarkoit-
tamia esitteitä. 

 
  6 Direktiivin 2006/73/EY 27 artiklan 6 kohta 
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(107) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 momentti tar-
koittaa, että markkinoinnin on oltava yhtenevä esitteessä olevien tai esitteessä myöhem-
min julkaistavien tietojen kanssa ja sen tulisi selkeästi erottua esitteestä.7  

(108) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 momentti tar-
koittaa, että arvopaperin markkinointi on harhaanjohtavaa, jos markkinointimateriaalissa 
tuodaan esille ainoastaan arvopaperin edut ja siihen liittyvien riskien osalta viitataan aino-
astaan esimerkiksi laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi laadittuihin esit-
teisiin tai tuotteen ehtoihin.  

(109) Mainonnasta ja esitteen hyväksymisestä ja julkistamisesta annetun teknisen standardin 11 
artiklan 4 kohdan edellyttämä varoitus koskee pakollisena vain direktiivin 2003/71/EY so-
veltamisalaa eli tilanteita, joissa arvopapereita tarjotaan 12 kuukauden aikana yhteenlas-
ketulta arvoltaan vähintään 5 000 000 euroa tai joissa arvopapereita haetaan kaupankäyn-
nin kohteeksi säännellylle markkinalle. Finanssivalvonta suosittaa, että vastaava varoitus 
sisällytetään markkinointiaineistoon myös silloin, kun arvopapereita tarjotaan 12 kuukau-
den aikana yhteenlasketulta arvoltaan vähintään 2 500 000 euroa eikä tarjouksesta ole jul-
kaistu kansallista esitettä.  

(110) Tarjouksia koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet sisältyvät Finanssivalvonnan määrä-
yksiin ja ohjeisiin Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto (6/2013). 

 
  7 HE 32/2012 vp. s. 98 
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6 Kumotut määräykset ja ohjeet 
 

   

 

6.1 Kumotut määräykset ja ohjeet 
(1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan 

antamat määräykset ja ohjeet: 

• Finanssivalvonnan standardi 2.2 "Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markki-
nointi", annettu 22.8.2006 (Dnro 7/120/2006) 

• Finanssivalvonnan standardi 6.1 "Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilu-
paa tarjoavien henkilöiden toiminta", annettu 26.5.2011 (Dnro 1/101/2011), luku 8.2 
Maksupalvelun markkinointi  

• Vakuutusvalvontaviraston määräys- ja ohjekokoelma vakuutusedustajille, annettu 
22.6.2010 (Dnro 7/101/2010), kohta III Ohjeet, luku 11 Vakuutusedustajan markki-
nointi. 

6.2 Kumotut kannanotot 
(2) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan 

kannanotot: 

• Finanssivalvonnan kannanotto rahamarkkinarahaston markkinoinnista 4/2011, an-
nettu 27.6.2011 

• Vakuutusvalvontaviraston kannanotto vakuutusmeklaripalveluiden markkinoinnista 
(Dnro 9/002/2006, annettu 23.10.2006)  

• Vakuutusvalvontaviraston kannanotto vakuutusyhtiön vastuusta asiamiehen markki-
nointitoimista (Dnro 5/002/2002, annettu 24.4.2002)  

• Vakuutusvalvontaviraston kannanotto vakuutussäästämisen markkinoinnista, luku 2 
Yleisölle suunnattu tuotemainonta (Dnro 1/002/2002, annettu 2.1. 2002). 
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7 Muutoshistoria 
 

   

 

Näitä määräyksiä ja ohjeita on muutettu niiden voimaantulon jälkeen seuraavasti: 

 

Annettu 7.7.2014, voimaan 22.7.2014 

• Muutettu luvun 1.1. soveltamisalaa 
– Lisätty soveltamisalaan vaihtoehtorahastojen hoitajat, jotka tarjoavat sijoituspal-

veluja 
– Poistettu soveltamisalasta muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ra-

hastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet 
• Kumottu luvussa 5.6.2 kohta 42 sekä kohdissa 44 ja 45 olevien ohjeiden sovelta-

minen sijoitusrahastolain (48/1999, SRL) 129 §:n mukaisen non-UCITS rahaston 
markkinointiin sen johdosta, että SRL 129 § on kumottu 15.3.2014 

 
 

Annettu xx.xx.xxxx, voimaan 1.10.2017 
 

• Muutettu luvun 1.1. soveltamisalaa 
– Lisätty soveltamisalaan asuntoluotonvälittäjät 
– Lisätty soveltamisalaan joukkorahoituksen välittäjät 

• Lisätty luvun 1.2 määritelmiin asuntoluotto 

• Muutettu luvun 2.1 lainsäädäntöä 
– Lisätty laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä 
– Lisätty joukkorahoituslaki 

• Muutettu luvun 2.2 asetus 
– Komission asetus (EY) No 809/2004 on korvattu komission delegoidulla asetuk-

sella (EU) 2016/301, johon markkinointia koskevat säännökset on siirretty  

• Muutettu luvun 2.3 Euroopan unionin direktiivejä 
– Lisätty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/EU (asuntoluotto-

direktiivi) 

• Muutettu luvun 2.4 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutusta 
– Lisätty kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 2 momenttiin sisältyvä Finanssival-

vonnan määräyksenantovaltuutus 

• Muutettu luvun 4.1 lainsäädäntötaustaa 
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– Lisätty kuluttajansuojalain 7 a luvun asuntoluottojen markkinointia koskevat 
säännökset, jotka tulivat voimaan 1.1.2017 

• Muutettu lukua 5.2 luottojen markkinointi kuluttajalle 
– Lisätty kuluttajansuojalain 7 a luvun asuntoluottojen markkinointia koskevat 

säännökset, minkä johdosta luvun kohdat on numeroitu uudelleen 
– Lisätty Finanssivalvonnan määräys asuntoluoton todellisen vuosikoron ilmoitta-

misesta edustavan esimerkin avulla, minkä johdosta luvun kohdat on numeroitu 
uudelleen 

• Muutettu lukua 5.11 
– Komission delegoidun asetuksen (EU)2016/301 voimaantulosta johtuen säänte-

lyviittaukset päivitetty 5.11 luvun (104) ja (109) kohdissa. 

• Muutettu lukuja 4.5, 5.3 ja 5.5 
– Korjattu luottolaitostoiminnasta annetun lain pykäläviittaukset vastaamaan voi-

massa olevaa lakia.  
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	(21) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 § ja sijoituspalvelulain 7 luvun 7 §:n 3 momentti tarkoittavat, että silloin, kun markkinoinnissa käytetään asiamiestä, tulee se selkeästi ilmetä mainoksesta samoin kuin se, minkä yh...
	(22) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinoinnissa käytetään palveluntarjoajasta ainoastaan joko rekisteröityä toiminimeä, aputoiminimeä tai toiminimilain mukaista muuta tunnusta. Markkinoinnissa voidaan kuitenkin käyttää yleisesti tunnettuja lyhen...
	(23) Markkinoinnissa tulisi ottaa huomioon, että lainsäädännössä säädetään erikseen tiettyjen termien käyttämisestä muun muassa finanssipalvelun tai -tuotteen tarjoajan toiminimessä ja palvelujen tarjoamisessa.

	4.6 Väittämät ja vertailut
	(24) Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen li...
	(25) Kuluttajansuojalain 2 luvun 5 §:n mukaan vertaileva mainonta tai muu markkinointi ei saa aiheuttaa sekaannuksen vaaraa elinkeinonharjoittajan ja kilpailijan tavaramerkkien, toiminimien tai muiden erottavien tunnusten taikka hyödykkeiden kesken, j...
	(26) Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a §:n mukaan markkinointi, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke (vertaileva markkinointi), on vertailun osalta sallittu, jos...
	(27) Sijoituspalvelulain 10 luvun 15 §:n 1 kohdassa on säädetty, että Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirektiivin säännösten edellyttämät tarkemmat määräykset 10 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalve...
	(28) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a § ja kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tarkoittavat sitä, että silloin kun finanssipalveluiden ja -tuotteiden markkinoinnissa käytetään tehokeinona...
	(29) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan haastattelujen ja henkilöiden mielipiteiden ja kommenttien esittäminen voi olla osa markkinointimateriaalia, jolloin myös niitä koskee toteennäyttövelvoite.
	(30) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a § ja kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tarkoittavat sitä, että silloin kun markkinoinnissa käytetään vertailua, vertailukohteen tulee olla pääosilt...
	(31) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a § ja kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tarkoittavat sitä, että vertailujen perusteena olevat tietolähteet, tosiseikat ja oletukset tulee esittää ta...
	(32) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 a § ja kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § tarkoittavat sitä, että vertailussa ei tule yksipuolisesti ja harhaanjohtavasti kiinnittää huomiota ainoasta...
	(33) Finanssivalvonta suosittaa, että vertailuun käytettävä ajanjakso on tuotteen ominaisuuden kannalta riittävän pitkä eli vähintään vuosi. Ajanjakso voidaan ilmaista joko kalenterivuosina (-vuotena) tai vuosina (vuotena) nykyhetkestä taaksepäin. Pro...
	(34) Jos sijoituspalvelun tarjoaja vertailee markkinoinnissaan sijoitus- tai oheispalveluja, rahoitusvälineitä taikka sijoitus- tai oheispalveluja tarjoavia sijoituspalvelun tarjoajia, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

	4.7 Terminologia ja tuotenimikkeet
	(35) Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaista tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen li...
	(36) Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöks...
	(37) Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.
	(38) Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja on omiaan vaikuttamaan hyö...
	(39) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat, että markkinoinnissa ei tule käyttää harhaanjohtavasti laissa määriteltyjä termejä tai termejä, joilla on vakiintunut merkityssisältö.
	(40) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat sitä, että markkinoinnissa tulee määritellä ne keskeiset termit, joilla ei ole vakiintunutta merkityssisältöä. Jos markkinoinnissa käytetään esimerkiksi termejä pääoma...
	(41) Finanssivalvonta suosittaa, että mainoksessa vältetään sellaisten lyhenteiden käyttämistä, jotka eivät ole jokapäiväisessä käytössä tunnettuja. Esimerkiksi lyhenteen p.a. lisäksi tulisi kertoa, että kyseessä on vuotuinen korko.

	4.8 Internet-markkinointi
	(42) Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen li...
	(43) Kuluttajansuojalain 2 luvun 7 §:n mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöks...
	(44) Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1momentin mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä.
	(45) Finanssivalvonta suosittaa, että internetsivujen rakenne suunnitellaan siten, että palvelua ja tuotetta koskevat tiedot ja riskivaroitukset on niissä tuotu esille selkeästi ja mahdollisimman yhtenäisenä kokonaisuutena.
	(46) Finanssivalvonta suosittaa, että asiakkaan tarvitsemat olennaiset tiedot ovat internetsivuilla helposti löydettävissä.
	(47) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat sitä, että internetsivuilla palvelua tai tuotetta markkinoitaessa yhdellä sivulla esitettävistä ja yhtenä kokonaisuutena asiakkaan nähtävissä olevista tiedoista syntyv...
	(48) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä mainitut lainsäännökset tarkoittavat, että internetsivuilla olevista mainosotsikoista eli nk. internet -bannereista ei saa syntyä harhaanjohtavaa kokonaisvaikutelmaa finanssipalvelusta tai -tuotteesta.
	(49) Finanssivalvonta suosittaa, että arvopapereita tarjottaessa markkinointiesitteet ja niihin liittyvät linkit nimetään siten, etteivät ne ole sekoitettavissa laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi laadittuihin esitteisiin tai tuotte...

	5 Finanssipalvelujen ja –tuotteiden markkinoinnin erityispiirteitä
	5.1 Soveltamisala
	(1) Tätä lukua sovelletaan luvussa 1.1 tarkoitettuihin valvottaviin, muihin finanssimarkkinoilla toimiviin sekä ulkomaisiin valvottaviin luvussa 1.1 mainituin poikkeuksin siltä osin, kun ne markkinoivat tässä luvussa tarkoitettuja finanssipalveluja ja...
	(2) Vakuutusyhtiölain 31 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vakuutusyhtiön on markkinoinnissaan annettava asiakkaalle markkinoitavasta hyödykkeestä kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla merkitystä asiakkaan tehdessä hyödykettä koskevia ratkaisuja. Kun vaku...

	5.2 Luottojen markkinointi kuluttajille
	(3) Kuluttajansuojalaki 2 luku sisältää säännökset markkinoinnista ja menettelyistä asiakassuhteessa.
	(4) Kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödyk...
	(5) Kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti.  Kyseisen pykälän 2 momentin 1 kohdassa edellytetään, että luotonantaja ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selväst...
	(6) Kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:ssä säädetään muiden kuluttajaluottojen kuin asuntoluottojen mainonnassa annettavista tiedoista.
	(7) Kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:ssä säädetään asuntoluoton mainonnassa annettavista tiedoista.
	(8) Kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 2 momentin mukaan asuntoluoton todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi edustavan esimerkin avulla. Todellinen vuosikorko on ilmoitettava maino...
	(9) Kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 2 momentissa on säädetty, että Finanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset esimerkin määräytymisen perusteista.
	(10) Silloin, kun kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 1 momentin mukaan asuntoluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, on sitä koskeva tieto ja muut kyseisessä momentissa tarkoitetut tiedot annettava edustavan esimerkin avulla,...
	(11) Esimerkin tulee olla edustava suhteessa kyseessä olevan luotonantajan tarjoamiin luottoihin. Mikäli luottolaitoksen tarjoamat asuntoluotot poikkeavat merkittävästi kohdan (10) oletuksista, luottolaitoksen tulee käyttää todellisen vuosikoron laske...
	(12) Kuluttajansuojalain 7 a luvun 5 §:n 1 momentin perusteella ilmoitettavissa tiedoissa on kerrottava luoton todellisen vuosikoron lisäksi kyseisen pykälän edellyttämät muut tiedot siten, että siltä osin kun tietoja on käytetty mainoksessa ilmoitett...
	(13) Mainoksessa on selkeästi ilmoitettava, että kyseessä on esimerkki, joka on laskettu käyttäen Finanssivalvonnan antamia oletuksia. Lisäksi on ilmoitettava, että edustavassa esimerkissä mainittu todellinen vuosikorko ei välttämättä vastaa kuluttaja...
	(14) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n tarkoittaman hyvän luotonantotavan vastaista on markkinoida luottoa riskittömänä tai huolettomana ratkaisuna kuluttajan taloudellisiin ongelmiin taikka korostaa markkinoinnissa...
	(15) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 2 luvun 6 § ja 7 §:t ja 7 luvun 13 §:n 2 momentti tarkoittavat, että markkinoinnin tulee keskittyä tuotteen olennaisiin ja keskeisiin ominaisuuksiin siten, ettei markkinointitoimenpiteestä ta...
	(16) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 2 momentin 1 kohta tarkoittaa sitä, että kuluttajan harkintakykyä olennaisesti heikentävänä ja siten kiellettynä markkinointikeinona on pidettävä myös erilaisten lisäetujen käy...
	(17) Finanssivalvonta suosittaa, että arpajaisten käyttämistä luottojen markkinoinnissa vältetään.
	(18) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 2 momentti tarkoittaa sitä, että sellaisissa mainoksissa, joissa on liitteenä luottohakemus, tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikkien luottoa koskevien tietojen tasapuolise...
	(19) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n 2 momentti tarkoittaa, että kuluttajalle ei tule lähettää mainoksen yhteydessä osittain etukäteen täytettyä luottohakemusta, jotta kuluttajalle ei synny virheellistä käsitystä ...

	5.3 Talletussuojaa ja sijoittajien korvausrahastosuojaa koskeva markkinointi
	(20) Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan talletuspankki ei saa markkinoinnissaan käyttää talletussuojarahaston antamaa tai muuta vastaavaa talletussuojaa taikka vakuusrahastosuojaa koskevia tietoja rahoitusmarkkinoide...
	(21) Sijoituspalvelulain 11 luvun 25 §:n 1 momentin mukaan sijoituspalveluyritys ja ulkomainen sijoituspalveluyritys ei saa antaa markkinoinnissaan sijoittajien korvausrahastosuojaa koskevia totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.
	(22) Finanssivalvonta suosittaa, että talletussuojaa tai sijoittajien korvausrahastosuojaa ei markkinoida talletukseen tai sijoitustuotteeseen liittyvänä erityisenä etuna.

	5.4 Vakuutusedustuspalvelujen markkinointi
	(23) Finanssivalvonta suosittaa, että silloin kun vakuutusedustaja, joka harjoittaa muutakin liiketoimintaa kuin Finanssivalvonnan valvomaa liiketoimintaa, ilmoittaa internetsivuillaan, kirjelomakkeillaan tai muuten markkinoinnissaan olevansa Finanssi...
	5.4.1 Vakuutusmeklari
	(24) Vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:ssä säädetään vakuutusedustajan markkinoinnista. Kyseisen pykälän 4 momentin mukaan vakuutusmeklari ei saa markkinoinnissaan ilmoittaa edustavansa tiettyä vakuutuksenantajaa.
	(25) Vakuutusedustuksesta annetun lain 1 §:n mukaan vakuutusedustuksella tarkoitetaan muun muassa korvausta vastaan harjoitettavaa vakuutussopimuksen valmistelua.
	(26) Vakuutusedustuksesta annetun lain 26 §:n mukaan vakuutusmeklari saa ottaa vastaan palkkion vain toimeksiantajalta.
	(27) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n 4 momentti tarkoittaa sitä, että vakuutusmeklarin tehtävänä ei ole edistää yksittäisten vakuutuksenantajien liiketoimintaa. Vakuutusmeklari ei saa markkinoida tiettyjen v...
	(28) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n 4 momentti tarkoittaa, että vakuutusmeklarin ei tule pitää esillä vakuutuksenantajien nimiä, logoja tai linkkejä esimerkiksi vakuutusmeklarin internetsivuilla tai muussa ...
	(29) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 24 §:n estämättä vakuutusmeklari voi kuitenkin esittää, esimerkiksi internetsivuillaan, omia palvelujaan ja asiantuntemustaan markkinoidessaan yleisellä tasolla, tasapuolisesti ...
	(30) Finanssivalvonta suosittaa, että vakuutusmeklarin nimeä ei käytetä sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävien rahastojen markkinoinnissa.
	(31) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 1 §:n 2 momentti ja 26 § tarkoittavat, että vakuutusmeklari ei saa antaa kuvaa, ettei hänen palvelunsa maksa asiakkaalle mitään.

	5.4.2 Vakuutusasiamies
	(32) Vakuutusedustuksesta annetun lain 3 §:n 1 kohdan mukaan asiamiehellä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa vakuutusedustusta vakuutuksenantajan lukuun ja vastuulla.
	(33) Vakuutusedustuksesta annetun lain 21 §:n ja vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan vakuutusyhtiön asiamiehen on toiminnassaan selkeästi ilmoitettava asiakkaalle toimivansa nimenomaan asiamiehenä.
	(34) Vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n 4 momentin ja vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan asiamiehen on markkinoinnissaan ilmoitettava edustamansa vakuutuksenantajat ja yksittäistä vakuutusta markkinoidessaan, minkä vakuutuksenant...
	(35) Vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 §:n mukaan vakuutusyhtiön asiamiehen on toiminnassaan selkeästi ilmoitettava asiakkaalle toimivansa nimenomaan asiamiehenä. Vakuutusyhtiön asiamiehen on markkinoinnissaan ilmoitettava edustamansa vakuutuksenantajat ja...
	(36) Kuluttajansuojalain 2 luvun 8 §:ssä säädetään tiedonantovelvollisuudesta tarjottaessa yksilöityä kulutushyödykettä.
	(37) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 3 §:n 1 kohta tarkoittaa, että asiamies ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa toimintansa itsenäisyydestä tai riippumattomuudesta.
	(38) Finanssivalvonta suosittaa, että asiamies ilmoittaa toimivansa asiamiehenä viimeistään siinä vaiheessa, kun vakuuttaminen tulee ensimmäisen kerran esille. Asiamiehenä toimiessaan asiamiehen tulisi ilmoittaa edustamansa vakuutuksenantajat ensimmäi...
	(39) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n 4 momentti ja vakuutusyhtiölain 31 luvun 3 § tarkoittavat, että asiamies voi harjoittaa ns. imagomarkkinointia, eli se voi markkinoida toiminimeään ja yhdistää siihen myö...


	5.5 Kilpailevan finanssipalvelun tai -tuotteen tarjoaminen maksujenvälitystilanteessa
	(40) Luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan luottolaitoksella ja sen kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä on oikeus antaa 15 luvun 14 §:ssä tarkoitettuja tietoja samaan konserniin, konsolidointiryhm...
	(41) Maksulaitoslain 38 §:n 1 momentti sisältää luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 15 § 1 momenttia vastaavan säännöksen.
	(42) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinoinnissa vältetään menettelyä, jossa palveluntarjoaja pyrkii epäasiallisella tavalla vaikuttamaan maksujenvälitystilanteissa asiakkaan päätöksentekoon silloin, kun asiakas on hoitamassa palveluntarjoajan ka...

	5.6 Sijoitusrahastojen markkinointi
	(43) Sijoitusrahastolain 89 §:n mukaan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Markkinoinnista on käytävä ilmi sen kaupallinen tarkoitus. Sellaisessa markkinoinnissa, jossa kehotetaa...
	(44) Sijoitusrahastolain 89 §:n 3 momentin mukaan, jos sijoitusrahaston varojen nettoarvo todennäköisesti vaihtelee huomattavasti sen sijoitusten koostumuksen tai niiden hoidossa käytettävien menetelmien johdosta, sen rahastoesitteessä ja tarvittaessa...
	(45) Finanssivalvonta suosittaa, että sijoitusrahastojen markkinoinnissa kuvataan rahaston noudattama sijoituspolitiikka käyttäen sellaisia ilmaisuja, joita ei-ammattimainen sijoittaja pystyy kohtuullisella perehtymisellä ymmärtämään.
	(46) Finanssivalvonta suosittaa, että jos sijoitusrahastojen markkinoinnissa käytetään vertailuindeksejä, edellä luvussa 4.6 esitetyt kriteerit otetaan huomioon vertailuindeksiä valittaessa. Vertailuindeksin tulisi olla vertailukelpoinen suhteessa sij...
	(47) Finanssivalvonta suosittaa, että vertailtaessa kahta eri sijoitusrahastoa keskenään, vertailun kohteeksi otetaan vain sellaisia sijoitusrahastoja, joilla on sääntöjensä mukaan olennaisilta osin vertailukelpoinen sijoitusstrategia.
	(48) Sijoitusrahastojen markkinoinnissa käytetään usein hyväksi markkinatutkimuksia. Finanssivalvonta suosittaa, että mikäli sijoitusrahaston sääntöjä ei ole vielä hyväksytty, sellaista tietoa tai materiaalia yksittäisestä sijoitusrahastosta ei jaeta,...
	5.6.2 Ulkomaisten yhteissijoitusyritysten markkinointi Suomessa
	(49) Sijoitusrahastolain 128 §:n 1 momentin mukaan yhteissijoitusyritys (ns. direktiivinmukainen sijoitusrahasto, UCITS) saa markkinoida osuuksiaan Suomessa, jos sen kotivaltion toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut markkinoinnin aloittamisesta (...
	(50) Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 12 §:n mukaan arvopaperien yleisölle tarjoamisella tarkoitetaan henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan tai jonka tarkoituksena on antaa tarjouksen ehdoista ja tarjotusta arvopaperista riittävät tiedot, jo...
	(51) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoitusrahastolain 128 § tarkoittaa, että ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen Suomessa tapahtuvaa markkinointia ei kuitenkaan ole se, että
	(52) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoitusrahastolain 128 § tarkoittaa, ettei palvelun tarjoamiseksi rajan yli katsota sitä, että suomalaiset sijoittajat voivat merkitä yhteissijoitusyrityksen kotisivujen kautta rahasto-osuuksia, jos yhteissijoi...
	(53) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan ulkomaisen yhteissijoitusyrityksen liittäminen vakuutustuotteeseen ei edellytä sen notifioimista tai markkinointiluvan hakemista ennen vakuutustuotteen markkinoinnin aloittamista Suomessa, koska sijoitusrahastol...
	(54) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 § ja edellä mainitut pykälät tarkoittavat, että sijoitusrahastojen harjoittamaa markkinointia ja tarjoamista ei katsota erillisiksi käsitteiksi, vaan jo markkinointitoimenpiteid...

	5.6.3 Sijoitusrahastojen markkinoinnissa käytettävä kieli
	(55) Sijoitusrahastolain 89 §:n 1momentin mukaan sijoitusrahaston rahasto-osuuksia markkinoitaessa on Finanssivalvonnan sitä vaatiessa käytettävä suomen tai ruotsin kieltä tai Finanssivalvonnan hyväksymää muuta kieltä.
	(56) Sijoituspalvelulain 10 luvun 5 §:n 2 momentin mukaan sijoituspalveluyrityksen on annettava ei-ammattimaiselle asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoituspalvelun tai oheispalvelun antamista kyseisessä momentissa säädetyt riittävät tiedot.
	(57) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoitusrahastolain 89 § tarkoittaa sitä, että markkinoitaessa rahasto-osuuksia muille kuin ammattimaisille sijoittajille tulee lähtökohtaisesti aina käyttää suomen tai ruotsin kieltä. Sijoituspalvelun tarjoaja ...

	5.6.4 Rahamarkkinarahasto -nimen käyttäminen markkinoinnissa
	(58) Euroopan arvopaperivalvojien komitea CESR (nykyinen Euroopan arvopaperimarkkinavirnaomainen ESMA) on 19.5.2010 (CESR/10-049) julkistanut suosituksen rahamarkkinarahaston määritelmäksi tavoitteena kehittää yhtenäinen eurooppalainen rahamarkkinarah...
	(59) Määritelmässä kuvataan kaksi rahamarkkinarahastotyyppiä: lyhyt rahamarkkinarahasto ja rahamarkkinarahasto. Suosituksen mukaan vain ne rahastot, joiden sijoitustoiminta täyttää suosituksessa kuvatut kriteerit voivat käyttää rahaston nimessä ja mar...
	(60) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan muun kuin kohdassa (51) tarkoitetun suosituksen kriteerit täyttävän sijoitusrahaston markkinointi ja nimeäminen rahamarkkinarahastoksi tai lyhyeksi rahamarkkinarahastoksi on tulkittava arvopaperimarkkinalain 1 l...
	(61) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat rahastoyhtiöt noudattavat kohdassa (51) tarkoitettua suositusta CESR/10-049. Suositus on saatavilla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) internetsiv...

	5.6.5 Säännellylle markkinalle kaupankäynnin kohteeksi otetun sijoitusrahaston tunniste
	(62) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on antanut ohjeen toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten; Ohjeet ETF:stä ja muista UCITS rahastoihin liittyvistä asioista. (ESMA Guidelines to competent authori...
	(63) Finanssivalvonta suosittaa, että säännellylle markkinalle kaupankäynnin kohteeksi otettu sijoitusrahasto käyttää tunnistetta ’UCITS ETF’, joka ilmaisee sen olevan säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena. Muiden kuin edellä kuvattujen sijo...
	(64) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden määräysten ja ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat rahastoyhtiöt noudattavat kohdassa (55) tarkoitettua suositusta ESMA/2012/832FI. Suositus on saatavilla Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) interne...


	5.7 Joukkovelkakirjalainojen markkinointi
	(65) Velkakirjalain 34 §:n 2 momentin mukaan joukkovelkakirja, jonka etuoikeus on liikkeeseenlaskijan muita sitoumuksia huonompi, on nimettävä debentuuriksi.
	(66) Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan arvopaperien ja muiden rahoitusvälineiden markkinoinnissa ja vaihdannassa, joka tapahtuu elinkeinotoiminnassa, sekä täytettäessä tämän lain mukaista tiedonantovelvollisuutta ei saa antaa totu...
	(67) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 momentti tarkoittaa muun muassa sitä, että joukkovelkakirjalainan markkinointi on harhaanjohtavaa, jos markkinointimateriaalista syntyvä kokonaisvaikutelma on selvästi eril...
	(68) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjalainojen markkinoinnin yhteydessä esitetään selkeästi tuotonmääräytymiseen vaikuttavat tekijät, kuten erilaisten tuottoleikkureiden vaikutukset, tuottolukitukset, arvostusperiodit ja kohde-etuuksie...
	(69) Finanssivalvonta suosittaa, että kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskun markkinoinnissa aina ilmoitetaan, onko emissiokurssi vaihtuva vai kiinteä. Lainassa, joissa emissiokurssi on vaihtuva, nimelliskorkoa ei tulisi korostaa, v...
	(70) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinoitaessa joukkovelkakirjalainaa, jonka korko on sidottu vaihtuvaan viitekorkoon, markkinoinnissa selkeästi kerrotaan koron määrään liittyvä epävarmuus.
	(71) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjalainalle maksettava kiinteä tuotto (korko tai muu vähimmäistuotto) esitetään aina myös vuotuisena tuottona.
	(72) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjalainojen markkinointimateriaalissa kerrotaan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvä riski selkeästi ja ymmärrettävästi. Pelkkä tieto liikkeeseenlaskijasta, maininta liikkeeseenlaskijarisk...
	(73) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukykyyn liittyvästä riskistä käytetään johdonmukaisesti samaa termiä kaikkialla samaa joukkovelkakirjaa koskevassa markkinointimateriaalissa.
	(74) Finanssivalvonta suosittaa, että kerrottaessa markkinoinnissa tuotteen pääomaturvasta, markkinoinnissa kuvataan, mitä pääomaturvalla tarkoitetaan. Lisäksi tulisi kuvata selkeästi mahdolliset pääomaturvaan liittyvät rajoitteet, esimerkiksi ilmoitt...
	(75) Finanssivalvonta suosittaa, että asiakkaalle myös kerrotaan tuotteen juoksuaikana tapahtuvan myynnin sekä mahdollisen ehtojen mukaisen ennenaikaisen takaisinmaksun tai irtisanomisen seuraamuksista.
	(76) Finanssivalvonta suosittaa, että joukkovelkakirjalainan markkinoinnissa kerrotaan aina, onko lainalla vakuus vai ei. Lisäksi tulisi kertoa, mitä osaa lainasta mahdollinen vakuus koskee. Jos lainalle on asetettu vakuus, markkinoinnissa tulisi myös...
	(77) Finanssivalvonta suosittaa, että debentuurin markkinoinnissa tuodaan aina esiin sen huonompi etuoikeusasema.
	(78) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinoitaessa osakeyhtiölain mukaista pääomalainaa kerrotaan, miten menetellään, jos korkoa ei jonakin vuonna makseta tai pääomaa ei voida maksaa takaisin mahdollisen eräpäivän mukaisesti. Samoin tulisi ilmoitta...

	5.8 Strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinointi
	(79) Strukturoidulla sijoitustuotteella tarkoitetaan sijoitusta, joka muodostuu korkosijoitusosasta ja johdannaissopimuksesta tai muun perussijoitusinstrumentin ja johdannaissopimuksen yhdistelmästä. Korkosijoitusosa voi olla esimerkiksi talletus tai ...
	(80) Finanssivalvonta suosittaa, että strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota tuotteen tasapuoliseen kuvaamiseen. Tuotteeseen kuuluvat eri elementit tulisi esittää selkeästi.
	(81) Finanssivalvonta suosittaa, että strukturoitujen sijoitustuotteiden markkinoinnissa kuvataan selkeästi, mitä johdannaisosa tarkoittaa sijoittajan riskin kannalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, millaisissa tilanteissa sijoittaja voi menettää p...
	(82) Finanssivalvonta suosittaa, että jos strukturoidun joukkovelkakirjalainan ehdoissa käytetään alustavia ehtoja, kuten tuoton määräytymiseen liittyviä ehtoja, markkinoinnissa ilmoitetaan aina selkeästi ehtojen alustavuudesta. Lisäksi tulisi kertoa,...
	(83) Strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen markkinointiin sovelletaan joukkovelkakirjalainojen ja rahoitusvälineiden markkinointia koskevia määräyksiä ja ohjeita, joita on luvuissa 5.7, 5.9, 5.10 ja 5.11.
	5.8.2 Talletus, jonka tuotto on kytketty valitun kohde-etuuden kehitykseen (strukturoitu talletus)
	(84) Finanssivalvonta suosittaa, että strukturoidun talletuksen tuoton kuvauksessa pyritään selkeästi sekä ilmaisemaan ne seikat, jotka vaikuttavat lopullisen tuoton muodostumiseen että helpottamaan vertailua vastaavantyyppiseen ja -pituiseen struktur...
	(85) Finanssivalvonta suosittaa, että kohde-etuudesta ja mahdollisista tuottoleikkureista annetaan vastaavat tiedot kuin strukturoidusta joukkovelkakirjalainasta.
	(86) Finanssivalvonta suosittaa, että strukturoitua talletusta markkinoitaessa korko, johon talletuspankki on sitoutunut (takuukorko) ilmoitetaan myös vuotuisena korkona. Myös mahdollinen lisäkorko tulisi aina ilmoittaa myös vuotuisena korkona. Eri pe...
	(87) Finanssivalvonta suosittaa, että mahdollisen lisäkoron saamiseen liittyvä epävarmuus kerrotaan.
	(88) Finanssivalvonta suosittaa, että jos markkinointimateriaalissa viitataan laissa sallitulla tavalla talletussuojaan, kerrotaan myös, miltä osin talletuspääoma sekä takuu- ja lisäkorko kuuluvat suojan piiriin.


	5.9 Aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittäminen tarjottaessa sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä
	(89) Sijoituspalvelulain 10 luvun 15 §:n 1 kohdassa on säädetty, että Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirektiivin säännösten edellyttämät tarkemmat määräykset 10 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalve...
	(90) Finanssivalvonta suosittaa, että aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä annettavat tiedot ovat oleellisia tarjottavan tuotteen tai palvelun kannalta.
	(91) Finanssivalvonta suosittaa, että aiemmasta tuotto- tai arvonkehityksestä annettavista tiedoista ilmenee selkeästi, kuvaavatko tiedot kohde-etuuden historiallista kehitystä vai tarjottavan tuotteen simuloitua kehitystä.
	(92) Finanssivalvonta suosittaa, että aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittämisessä kiinnitetään huomiota myös siihen, että tuottoa rajaavien ehtojen vaikutus pystytään arvioimaan. Jos esimerkiksi indeksilainan tuotto määräytyy kuukausittaisten ta...
	(93) Finanssivalvonta suosittaa, että jos uuden tuotteen tai palvelun tuotto- tai arvonkehityksestä annetaan tietoja, tiedot esitetään laskettuna tuotteen tai palvelun aloittamishetkestä (ns. since launch -kuvaus). Jos aloittamishetkestä on kulunut al...
	(94) Jos sijoituspalvelun tarjoaja viittaa ei-ammattimaisille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa rahoitusvälineen, -indeksin tai sijoituspalvelun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, seuraavien edellytysten on täytyttävä:
	(95) Jos sijoituspalvelun tarjoaja viittaa ei-ammattimaisille asiakkaille suunnatussa markkinoinnissa simuloituun aiempaan tuotto- tai arvonkehitykseen, tietojen on liityttävä rahoitusvälineeseen tai rahoitusindeksiin, minkä lisäksi seuraavien edellyt...
	(96) Finanssivalvonta suosittaa, että myös arvopaperimarkkinalain soveltamisalaan kuuluvat muut finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat aiemman tuotto- tai arvonkehityksen esittämisen osalta edellä mainituissa kohdissa (87) ja (88) todettua.

	5.10 Tuottoennusteiden ja -esimerkkien esittäminen tarjottaessa sijoituspalveluita ja rahoitusvälineitä
	(97) Sijoituspalvelulain 10 luvun 15 §:n 1 kohdassa on säädetty, että Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirektiivin säännösten edellyttämät tarkemmat määräykset 10 luvun 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalve...
	(98) Jos sijoituspalvelun tarjoaja esittää markkinoinnissa ennusteita tulevasta tuotto- tai arvonkehityksestä, seuraavien edellytysten on täytyttävä:
	(99) Finanssivalvonta suosittaa, että mikäli markkinoinnissa käytetään tuotonlaskentaesimerkkejä, ne esitetään siten, että esimerkkitilanteen tuotto on perusteltavissa ja realistinen, eikä sen perusteella synny liian positiivista kuvaa tuotteesta. Esi...
	(100) Finanssivalvonta suosittaa, että myös arvopaperimarkkinalain soveltamisalaan kuuluvat muut finanssimarkkinoilla toimivat noudattavat tuottoennusteiden ja –esimerkkien esittämisen osalta kohdassa (91) todettua.

	5.11 Lain edellyttämiin esitteisiin viittaaminen arvopapereita tarjottaessa
	(101) Sijoitusrahastolain 13 luvun 89 §:n 2 momentin mukaan sellaisessa markkinoinnissa, jossa kehotetaan ostamaan sijoitusrahaston osuuksia ja joka sisältää erityisiä tietoja sijoitusrahastosta, ei saa esittää väitteitä, jotka ovat ristiriidassa raha...
	(102) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 §:n mukaan markkinointiaineistossa on viitattava esitteeseen ja mainittava paikka, jossa esite on saatavilla.
	(103) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 4 §:n mukaan tarjoukseen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen säännellyllä markkinalla liittyvä markkinointiaineisto on toimitettava Finanssivalvonnalle viimeistään silloin, kun markkinointi aloitetaan.
	(104) Mainonnasta ja esitteen hyväksymisestä ja julkistamisesta annetun teknisen standardin 11 artiklan 4 kohdan mukaan, jos direktiivin 2003/71/EY mukaista esitettä ei vaadita, mainoksiin on sisällytettävä sitä koskeva varoitus, jollei liikkeeseenlas...
	(105) Finanssivalvonta suosittaa, että markkinointiaineisto laaditaan niin, ettei se ole sisältönsä tai esitystapansa perusteella sekoitettavissa lain tarkoittamiin esitteisiin.
	(106) Finanssivalvonta suosittaa, että muuta aineistoa ei nimetä samalla tavalla kuin lain tarkoittamia esitteitä.
	(107) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 momentti tarkoittaa, että markkinoinnin on oltava yhtenevä esitteessä olevien tai esitteessä myöhemmin julkaistavien tietojen kanssa ja sen tulisi selkeästi erottua esitte...
	(108) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:n 1 momentti tarkoittaa, että arvopaperin markkinointi on harhaanjohtavaa, jos markkinointimateriaalissa tuodaan esille ainoastaan arvopaperin edut ja siihen liittyvien riskie...
	(109) Mainonnasta ja esitteen hyväksymisestä ja julkistamisesta annetun teknisen standardin 11 artiklan 4 kohdan edellyttämä varoitus koskee pakollisena vain direktiivin 2003/71/EY soveltamisalaa eli tilanteita, joissa arvopapereita tarjotaan 12 kuuka...
	(110) Tarjouksia koskevat tarkemmat määräykset ja ohjeet sisältyvät Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto (6/2013).

	6 Kumotut määräykset ja ohjeet
	6.1 Kumotut määräykset ja ohjeet
	(1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan antamat määräykset ja ohjeet:

	6.2 Kumotut kannanotot
	(2) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan kannanotot:
	Näitä määräyksiä ja ohjeita on muutettu niiden voimaantulon jälkeen seuraavasti:
	Annettu 7.7.2014, voimaan 22.7.2014
	 Muutettu luvun 1.1. soveltamisalaa

	7 Muutoshistoria


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings true
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU <FEFF004b006900720073007400750075006e0020006a00610020007000610069006e006f00740061006c006f006900680069006e0020006d0065006e0065007600e4007400200074007900f60074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


