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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 säännöksen 

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 velvoittavia. Oh-

jeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat  

Finanssivalvonnan suositukset. 

Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toiminta-

ohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty 

tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. 

Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne 
  

https://www.finanssivalvonta.fi/saantely/oikeudellinen-luonne/
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1 Soveltamisala 

Näitä ohjeita sovelletaan sellaisiin erityisiin rajoitetusti käytettäviin maksuvälineisiin perustuviin palveluihin, 

joihin sovelletaan  

• maksupalvelulain (290/2010) 2 §:n 3 kohdan; tai  

• maksulaitoslain (297/2010) 2 §:n 4 momentin mukaista soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä. 
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2 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia 
verkkoja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämi-
sestä 

 

(1) Euroopan pankkiviranomainen on antanut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 

2015/2366 3 artiklan k alakohdan sekä 37 artiklan 2 ja 5 kohtien soveltamisesta ohjeen: ”Ohjeet 

toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verkkoja koskevasta soveltamisalan ulkopuo-

lelle jättämisestä” (EBA/GL/2022/02). 

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

(2) Finanssivalvonta suosittaa, että näiden ohjeiden soveltamisalaan kuuluvien palveluiden tarjoajat 

noudattavat kohdassa (1) tarkoitettua Euroopan pankkiviranomaisen ohjetta, joka on saatavilla 

osoitteesta finanssivalvonta.fi. 


