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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoi-
minnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki luottolaitostoiminnasta. Samalla nykyi-
nen samanniminen laki kumottaisiin. Ehdote-
tulla lailla pantaisiin täytäntöön kansainväli-
seen pankkisääntelyn kokonaisuudistukseen 
eli niin kutsuttuun Basel III -uudistukseen 
perustuvat Euroopan unionin luottolaitoksia 
koskeva direktiivi ja niiden vakavaraisuutta 
koskeva asetus.  

Nykyisestä laista poiketen ehdotetussa lais-
sa ei enää säädettäisi luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten vakavaraisuudelle asetet-
tavista vaatimuksista siltä osin kuin nämä 
vaatimukset sisältyvät asetukseen.  

Luottolaitoksen hallinto- ja ohjausjärjes-
telmiä, riskienhallintaa sekä niiden viran-
omaisvalvontaa koskevia säännöksiä muutet-
taisiin.  

Lakiin lisättäisiin direktiivissä edellytetyt 
säännökset kiinteästä ja muuttuvasta lisäpää-
omavaatimuksesta. Luottolaitoksella olisi 
asetuksessa säädetyn pääomavaatimuksen li-
säksi oltava ydinpääomaa kiinteän pääoma-
vaatimuksen kattamiseksi 2,5 prosenttia ja 
muuttuvan pääomavaatimuksen kattamiseksi 
0—2,5 prosenttia asetuksen mukaisesti laske-
tun kokonaisriskin määrästä. Muuttuvasta 
pääomavaatimuksesta päättäisi kulloisenkin 
suhdannetilanteen perusteella Finanssival-
vonnan johtokunta. 

Lakiin lisättäisiin direktiivin mukaiset 
säännökset maailmanlaajuisen rahoitusjärjes-
telmän kannalta merkittäviin luottolaitoksiin 
ja muihin rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittäviin luottolaitoksiin sovellettavista lisä-
pääomavaatimuksista. Näistä edellinen voisi 
olla enintään 3,5 prosenttia ja jälkimmäinen 
enintään 2 prosenttia luottolaitoksen asetuk-
sen mukaisesti lasketun kokonaisriskin mää-
rästä. Kiinteä ja muuttuva lisäpääomavaati-

mus tulisivat kokonaisuudessaan voimaan di-
rektiivin sallimasta asteittaisesta siirtymä-
ajasta poiketen vuoden 2015 alusta lukien, 
muihin rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
täviin luottolaitoksiin sovellettava lisäpää-
omavaatimus vuoden 2016 alusta lukien ja 
maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kan-
nalta merkittävään luottolaitokseen sovellet-
tava lisäpääomavaatimus asteittain vuoteen 
2019 mennessä.  

Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä sekä lisä-
pääomavaatimuksia koskevia säännöksiä so-
vellettaisiin myös sijoituspalveluyrityksiin, 
lukuun ottamatta asetuksessa tarkemmin 
määriteltyjä vähäisiä sijoituspalveluyrityksiä. 

Ehdotetussa laissa rajoitettaisiin myös asi-
akkaalle asunnon hankkimiseksi myönnettä-
vän luoton määrää suhteessa luoton vakuu-
den arvoon siten, että tämä enimmäisluoto-
tussuhde saisi olla suoraan lain nojalla en-
siasuntoa varten hankittavan lainan osalta 
enintään 95 prosenttia ja muiden lainojen 
osalta 90 prosenttia. Finanssivalvonta voisi 
lisäksi alentaa enimmäisluototussuhdetta 
enintään 10 prosenttiyksiköllä laissa tar-
kemmin säädettävin edellytyksin. 

Finanssivalvonnasta annettuun lakiin ja 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin lisät-
täisiin direktiivissä edellytetyt säännökset 
hallinnollisista seuraamuksista. Finanssival-
vonnan käytössä olevan seuraamusmaksun 
enimmäismääriä korotetaan huomattavasti 
nykyisestä. Seuraamusmaksun enimmäis-
määrä voisi olla oikeushenkilöille 10 pro-
senttia konsernin kokonaisliikevaihdosta se-
kä luonnollisille henkilöille 5 miljoonaa eu-
roa. Lakiin lisättäisiin myös direktiivissä 
edellytetyt säännökset rikkomusten ilmoitus-
velvollisuudesta. Sijoituspalvelulakiin ehdo-
tetaan tehtäväksi vastaavat muutokset. 
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Luottolaitostoiminnasta annettua lakia, Fi-
nanssivalvonnasta annettua lakia, talletus-
pankkien yhteenliittymästä annettua lakia ja 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annettua lakia ehdotetaan muutettavak-
si Euroopan keskuspankin valvontatehtäviä 
koskevan neuvoston asetuksen johdosta si-
ten, että Finanssivalvonta hoitaa sille laissa 
säädettyjä tehtäviä ainoastaan siltä osin kuin 

niitä ei asetuksen mukaisesti ole siirretty Eu-
roopan keskuspankille. 

Lisäksi 35 muuhun lakiin tehtäisiin luotto-
laitostoiminnasta annetun lain rakenteen 
muuttumisesta johtuvat välttämättömät laki-
tekniset muutokset. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT

1  Johdanto 

Baselin pankkivalvontakomitea antoi 
vuonna 2010 suosituksen luottolaitosten va-
kavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimusten ki-
ristämisestä (Basel III -uudistus). Lisäksi Eu-
roopan unionin neuvosto päätti vuonna 2009 
tavoitteesta muuttaa luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten taloudellisen aseman 
sääntely luonteeltaan maksimiharmonisoin-
niksi ja vähentää merkittävästi nykyiseen 
lainsäädäntöön sisältyvien kansallisten sään-
telyoptioiden määrää (niin kutsuttu yhtenäi-
nen Euroopan sääntökirja eli Single Europe-
an Rulebook). 

Tämän johdosta Euroopan komissio antoi 
heinäkuussa 2011 ehdotuksen Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudes-
ta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolai-
tosten ja sijoituspalveluyritysten vakavarai-
suusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY 
muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY 
ja 2006/49/EY kumoamisesta (jäljempänä 
luottolaitosdirektiivi) sekä ehdotuksen Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten va-
kavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) 
N:o 648/2012 muuttamisesta (jäljempänä 
EU:n vakavaraisuusasetus). Uudella direk-
tiivillä ja asetuksella korvattaisiin nykyinen 
luottolaitosten toiminnan aloittamisesta ja 
harjoittamisesta annettu direktiivi 
2006/48/EY ja sitä täydentävä luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten pääoman riittä-
vyydestä annettu direktiivi 2006/49/EY. 

Direktiivi 2013/36/EU ja asetus (EU) N:o 
575/2013 annettiin 26 päivänä kesäkuuta 
2013 ja ne julkaistiin Euroopan unionin viral-
lisessa lehdessä 27 päivänä kesäkuuta 2013. 
Direktiivi tuli voimaan kahdentenakym-
menentenä päivänä ja asetus seuraavana päi-
vän sen jälkeen, kun se oli julkaistu Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessä. Direktiivi 
on pääosin saatettava osaksi kansallista lain-
säädäntöä 31 päivään joulukuuta 2013 men-
nessä. Asetusta sovelletaan pääosin 1 päiväs-
tä tammikuuta 2014 lukien.  

Direktiivillä ja asetuksella on tarkoitus eri-
tyisesti kiristää luottolaitosten vakavaraisuus- 

ja maksuvalmiussääntelyä nykyisestä. Vaka-
varaisuutta ja maksuvalmiutta koskevat mää-
räykset siirretään pääosin nykyisin minimi-
harmonisointiin perustuvasta direktiivistä 
toimialaa suoraan velvoittavaan, pääosin 
maksimiharmonisoituun asetukseen, joka si-
sältää 521 artiklaa. Lisäksi myöhemmin niin 
sanotulla 2-tasolla komission toimesta annet-
tavat suoraan sovellettavat delegoidut sää-
dökset sekä tekniset sääntely- ja täytäntöön-
panostandardit tulevat kasvattamaan luotto-
laitosten toimintaan sovellettavaa normistoa 
merkittävästi. Tiukentuvat vakavaraisuusvaa-
timukset tulevat voimaan asteittain siten, että 
niitä on sovellettava täysimääräisesti 
1.1.2019 lukien. 

Luottolaitoksen taloudelliselle asemalle ja 
sen valvonnalle asetettavista vaatimuksista 
säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa 
laissa (121/2007, jäljempänä luottolaitosla-
ki). Sääntelyrakenteen muutosten johdosta 
nykyinen luottolaitoslaki on tarpeen korvata 
uudella vastaavalla lailla. 

Luottolaitosten taloudellisen aseman val-
vontaa koskevat luottolaitosdirektiivin ja 
EU:n vakavaraisuusasetuksen määräykset 
koskevat lähtökohtaisesti sekä luottolaitoksia 
että asetuksessa tarkemmin määriteltyjä sijoi-
tuspalveluyrityksiä. Tämän vuoksi se, mitä 
jäljempänä sanotaan luottolaitoksesta, koskee 
vastaavasti tällaisia sijoituspalveluyrityksiä, 
jollei erikseen toisin mainita. Sijoituspalvelu-
laissa (747/2012) säädetään yksityiskohtai-
sesti niistä luottolaitoslain säännöksistä, joita 
sovellettaisiin myös tällaisiin sijoituspalvelu-
yrityksiin. 

Neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2013 
luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liit-
tyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille, jäl-
jempänä YVM-asetus, annettiin 22.10.2013. 
YVM-asetuksella perustetaan euroalueelle 
niin sanottu yhteinen valvontamekanismi 
(Single Supervisory Mechanism - SSM), joka 
muodostuu Euroopan keskuspankista (jäl-
jempänä EKP) ja kansallisista toimivaltaisis-
ta viranomaisista. Asetusta on tarkoitus so-
veltaa 12 kuukauden kuluessa sen voimaan-
tulosta tai EKP:n päättämästä myöhemmästä 
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päivästä alkaen. Yhteistä valvontamekanis-
mia koskevien asetusten johdosta ehdotet-
tuun luottolaitoslakiin sekä Finanssivalvon-
nasta annettuun lakiin on tarpeellista tehdä 
näiden asetusten toimeenpanon edellyttämät 
säännökset. YVM-asetusta ei sovelleta sijoi-
tuspalveluyrityksiin. 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Voimassa oleva lainsäädäntö 

2.1.1 Vakavaraisuusvaatimukset ja muut 
luottolaitoksen taloudellista asemaa koskevat 
vaatimukset 

Luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista 
ja muista luottolaitoksen taloudelliselle ase-
malle asetetuista vaatimuksista säädetään 
luottolaitoslain 6 luvussa. Näiden vaatimus-
ten noudattamisen valvonnasta säädetään 
luottolaitoslain lisäksi Finanssivalvonnasta 
annetussa laissa (878/2008). Laissa säädetty-
jä vakavaraisuusvaatimuksia sekä muita luot-
tolaitoksen taloudellista asemaa, hallintoa ja 
riskienhallintaa koskevia säännöksiä sovelle-
taan sijoituspalvelulain (747/2012) 6 luvun 
säännösten nojalla myös sijoituspalveluyri-
tyksiin. Mitä tässä esityksessä sanotaan luot-
tolaitoksesta, koskee siten myös sijoituspal-
veluyrityksiä, ellei toisin ole mainittu. 

Luottolaitoslaki tuli voimaan 15 päivänä 
helmikuuta 2007. Lakia on sen jälkeen use-
aan otteeseen muutettu muun muassa luotto-
laitostoimintaa koskevien direktiivien myö-
hempien muutosten johdosta. Lakiin on lisät-
ty muun muassa säännökset, joilla rajoitetaan 
luottolaitoksen varojen arvopaperistamista ja 
tulospalkkioiden maksamista, sekamuotois-
ten pääomainstrumenttien lukemista luotto-
laitoksen omiin varoihin sekä toiseen luotto-
laitokseen kohdistuvan asiakasriskin enim-
mäismäärää.  

Lain mukaan luottolaitoksella on oltava 
laissa tarkemmin määriteltyjä omia varoja 
määrä, joka vastaa 8 prosenttia luottolaitok-
sen riskipainotetuista varoista ja taseen ulko-
puolisista sitoumuksista.  

Säännökset perustuvat luottolaitosten liike-
toiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 
annettuun Euroopan parlamentin ja neuvos-

ton direktiiviin 2006/48/EY sekä sijoituspal-
veluyritysten ja luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä annettuun Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviin 2006/49/EY. Di-
rektiivit ovat luonteeltaan minimihar-
monisointia ja ne on pantu Suomessa täytän-
töön direktiivien vähimmäisvaatimusten mu-
kaisesti.  

Luottolaitoksen vakavaraisuuspääoma, jos-
ta käytetään laissa nimitystä omat varat, jae-
taan kolmeen osaan. Ylemmät ensisijaiset 
omat varat käsittävät lähinnä osake- ja 
osuuspääoman, ylikurssirahaston ja jakamat-
tomat voittovarat. Alemmat ensisijaiset omat 
varat käsittävät lähinnä laissa tarkemmin 
säädetyt ehdot täyttävät pääomalainat ja 
muut vastaavat sekamuotoiset pääomain-
strumentit. Toissijaiset varat käsittävät lähin-
nä arvonkorotusrahaston, uudelleenarvostus-
rahaston ja käyvän arvon rahaston sekä vä-
hintään viiden vuoden pituiset huonompietu-
oikeuksiset lainat ja sekamuotoiset pää-
omainstrumentit, jotka eivät täytä ensisijaisil-
le omille varoille asetettuja vaatimuksia. 
Luottolaitoksen ensisijaisten omien varojen 
kokonaismäärästä vähintään 50—65 prosent-
tia on oltava ylempiä ensisijaisia omia varo-
ja, riippuen alempien ensisijaisten omien va-
rojen luonteesta. Luottolaitoksen kaikista 
omista varoista vähintään 50 prosenttia on ol-
tava ensisijaisia omia varoja. 

Omilla varoilla on katettava laissa ja sen 
nojalla annetuissa Finanssivalvonnan määrä-
yksissä tarkemmin määritellyt luottoriskit, 
toiminnalliset riskit, valuutta- ja hyödykeris-
kit sekä arvopapereiden kaupankäyntivaras-
toon liittyvät riskit. Lisäksi luottolaitoksella 
saa olla yhteen asiakaskokonaisuuteen koh-
distuvaa vastapuoliriskiä (asiakasriski) pää-
sääntöisesti enintään määrä, joka vastaa 
25 prosenttia luottolaitoksen omista varoista. 
Luottolaitos ei myöskään saa sijoittaa sellai-
siin, muuta kuin luottolaitokselle sallittua lii-
ketoimintaa pääasiallisena toimintanaan har-
joittavan yrityksen, osakkeisiin tai osuuksiin, 
joista luottolaitos omistaa yli 10 prosenttia 
(huomattava omistusosuus), suurempaa mää-
rää kuin mikä vastaa 15 prosenttia luottolai-
toksen omista varoista. Luottolaitoksella ole-
vien tällaisten huomattavien omistusosuuksi-
en yhteenlaskettu määrä ei myöskään saa 



 HE 39/2014 vp  
  

 

11

ylittää 65 prosenttia luottolaitoksen omista 
varoista. 

Lain mukaan luottoriskin, toiminnallisen 
riskin ja arvopapereiden kaupankäyntivaras-
toon liittyvien riskien pääomavaatimus saa-
daan laskea joko direktiiviin perustuvalla lain 
ja valtiovarainministeriön asetuksen mukai-
sella kaavamaisella tavalla tai, jos Finanssi-
valvonta on antanut luottolaitokselle siihen 
luvan, käyttäen luottolaitoksen sisäisiä malle-
ja. Sisäisille malleille asetettavat yksityiskoh-
taiset vaatimukset perustuvat direktiiviin ja 
nämä vaatimukset on Suomen lainsäädännös-
sä pantu täytäntöön Finanssivalvonnan yksi-
tyiskohtaisilla määräyksillä.  

Laissa säädetään määrällisten omien varo-
jen vaatimusten (niin kutsuttu Pilari I) lisäksi 
riskien laadulliselle hallinnalle asetetuista 
vaatimuksista, joista käytetään yleisesti nimi-
tystä Pilari II. Pilari II -vaatimukset käsittä-
vät luottolaitoksen sisäisen vakavaraisuuden 
hallintaprosessin, Finanssivalvonnan velvol-
lisuuden tarkastaa vuosittain tämä luottolai-
toksen sisäinen vakavaraisuudenhallintapro-
sessi sekä Finanssivalvonnan oikeuden aset-
taa luottolaitokselle harkinnanvarainen lisä-
pääomavaatimus, jos luottolaitoksen sisäises-
sä vakavaraisuudenhallintaprosessissa ilme-
nee puutteita.  

Lakiin ja sen nojalla annettuihin Finanssi-
valvonnan määräyksiin sisältyy niin ikään di-
rektiivin mukaiset yksityiskohtaiset säännök-
set luottolaitoksen velvollisuudesta julkistaa 
vakavaraisuuttaan ja sen osatekijöitä koske-
vat tiedot (niin kutsuttu Pilari III). 

Luottolaitosten taloudellista asemaa koske-
via vaatimuksia sovelletaan sekä yksittäisen 
luottolaitoksen tasolla että luottolaitoksen 
konsolidoidun taloudellisen aseman perus-
teella. Laissa säädetään konsolidointiryhmän 
käsitteestä ja velvollisuudesta yhdistellä kon-
solidointiryhmään kuuluvien yritysten talou-
dellista asemaa koskevat tiedot noudattaen 
pääosin, mitä konsernitilinpäätöksen laatimi-
sesta on säädetty. Luottolaitoksen konsoli-
dointiryhmään luetaan konsolidointiryhmän 
emoyrityksenä luottolaitos tai sen omistusyh-
teisö sekä omistusyhteisön tai emoluottolai-
toksen tytäryrityksinä olevat rahoituslaitokset 
ja palveluyritykset. 

Lisäksi laissa säädetään, että luottolaitok-
sen kiinteistöomistukset eivät saa ylittää 

13 prosenttia luottolaitoksen omista varoista. 
Vastaavasti konsolidoidut kiinteistöomistuk-
set eivät saa ylittää mainittua prosenttiosuutta 
konsolidoiduista omista varoista. Rajoitukset 
perustuvat yksinomaan kansalliseen säänte-
lyyn. 
 
2.1.2 Maksuvalmiusvaatimukset 

Luottolaitoksille ei nykyisessä laissa ole 
säädetty määrällisiä maksuvalmiusvaatimuk-
sia. Laissa säädetään ainoastaan yleisesti, että 
luottolaitoksen maksuvalmiuden on oltava 
luottolaitoksen toiminnan laatuun nähden 
riittävästi turvattu. Lisäksi Finanssivalvonta 
voi antaa direktiivin 2006/48/EU V liitteen 
mukaisia tarkempia määräyksiä maksuval-
miuden hallinnalle asetettavista laadullisista 
vaatimuksista lain 93 §:n nojalla. 
 
2.1.3 Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä sekä ris-
kienhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset  

Voimassa olevan luottolaitoslain 49 § sisäl-
tää yleissäännöksen riskienhallinnasta. Sään-
nös on osaksi kansallista perua, osaksi se pe-
rustuu direktiivin 2006/48/EU 22 artiklaan. 
Vuoden 1990 talletuspankkilaki ja vuoden 
1993 luottolaitoslaki sisälsivät luottolaitok-
selle yleisen velvoitteen olla ottamatta niin 
suurta riskiä, että se aiheuttaisi vaaraa laitok-
sen vakavaraisuudelle tai maksuvalmiudelle, 
mitä sittemmin on täydennetty velvollisuu-
della ylläpitää riittävää riskienvalvontajärjes-
telmää ja sisäistä valvontaa.  

Lainkohtaan lisättiin direktiivin 
2006/48/EU muutosdirektiivin mukaisesti 
lailla 1357/2010 yleinen vaatimus siitä, että 
palkitsemisjärjestelmien on oltava tehokasta 
riskienhallintaa tukevia. Valtiovarainministe-
riö on antanut direktiivin täytäntöön panemi-
seksi asetuksen luottolaitosten ja sijoituspal-
veluyritysten palkitsemisjärjestelmistä 
(1372/2010). 

Riskienhallintaa koskevan 49 §:n 2 mo-
mentin mukaan luottolaitoksella on oltava 
tehokkaan riskienhallinnan mahdollistava 
luotettava hallinto. Lain 40 §:ssä, joka kos-
kee luottolaitoksen ja omistusyhteisön joh-
tamista, säädetään luottolaitoksen hallituk-
sen, toimitusjohtajan ja muuhun ylimpään 
johtoon kuuluvan henkilön velvollisuudesta 
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johtaa luottolaitosta ammattitaitoisesti sekä 
terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden 
mukaisesti. Säännös sisältää lisäksi vaati-
mukset hallintoelinten ja muun ylimmän joh-
toon kuuluvan henkilökohtaisesta luotetta-
vuudesta, mutta siinä ei muuten säännellä 
luottolaitoksen hallinnointi- ja ohjausjärjes-
telmiä.  
 
 
2.1.4 Seuraamusjärjestelmä  

Luottolaitoksia ja niiden johtoa koskevista 
seuraamuksista säädetään nykyisin luottolai-
toslain 11 luvussa sekä Finanssivalvonnasta 
annetun lain 4 luvussa. Luottolaitoslain 
11 luku sisältää säännökset vahingonkor-
vausvelvollisuudesta ja eräiden tekojen ri-
kosoikeudellisesta rangaistavuudesta. Ran-
gaistussäännökset käsittävät luottolaitosri-
koksen (168 §), salassapitovelvollisuuden 
rikkomisen (169 §), luottolaitoksen osakkei-
den ja osuuksien hankintaa ja luovutusta 
koskevien säännösten rikkomisen (170 §), 
luottolaitoksen selvitystilaa koskevien sään-
nösten rikkomisen (171 §), luottolaitoksen 
kirjanpitorikkomuksen (172 §) sekä luottolai-
toksen varojen jakamista koskevien säännös-
ten rikkomisen (173 §). Luottolaitoslain ran-
gaistussäännöksiin ei sovelleta oikeushenki-
lön rangaistusvastuuta koskevia rikoslain 
säännöksiä, koska ne ovat rikoslain ulkopuo-
lisia kriminalisointeja, joihin ei yleisen lain-
säädäntökäytännön mukaisesti uloteta oike-
ushenkilön rangaistusvastuuta. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 4 luku si-
sältää lisäksi yleiset säännökset hallinnolli-
sista seuraamuksista. Näistä seuraamuksista 
rikemaksu ja julkinen varoitus voidaan antaa 
tai määrätä myös luottolaitoslakia koskevien 
säännösten rikkomisesta. Sen sijaan seuraa-
musmaksua ei nykyisin voi soveltaa luotto-
laitoslakia koskeviin rikkomuksiin. Finanssi-
valvonnasta annetun lain 3 luku sisältää li-
säksi eräitä toimivaltuuksia, joita voidaan so-
veltaa myös luottolaitoksiin. Tällaisia ovat 
esimerkiksi toimiluvan peruuttaminen, toimi-
luvan mukaisen toiminnan rajoittaminen, 
johdon toiminnan määräaikainen rajoittami-
nen, osakkeisiin ja osuuksiin perustuvien oi-
keuksien rajoittaminen, toimeenpanokielto ja 
oikaisukehotus. 

2.1.5 Ulkomaisten luottolaitosten Suomessa 
olevien sivuliikkeiden valvonta 

Sivuliikkeisiin sovelletaan direktiivin 
2006/48/EU mukaan lähtökohtaisesti kotival-
tion lainsäädäntöä. Direktiivin mukaan sivu-
liikkeen sijaintivaltio (jäljempänä isäntäval-
tio) voi kuitenkin soveltaa niin kutsutun ylei-
sen edun edellyttämiä isäntävaltion lainsää-
dännön vaatimuksia myös sivuliikkeeseen. 
Lakiin vuonna 2010 tehtyjen lisäysten jäl-
keen ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa 
olevaan sivuliikkeeseen sovelletaan lain 10 b 
luvun nojalla muun muassa seuraavia vaati-
muksia: 

- yleisvaatimus riittävästä riskienhallinnas-
ta ja maksuvalmiudesta; 

- vaatimus riittävistä asiakastietojärjestel-
mistä; 

- markkinointia ja sopimusehtoja koskevien 
Suomen lain säännösten noudattaminen; 

- asiakkaiden tunnistamista ja vaitiolovel-
vollisuutta koskevien Suomen lain säännös-
ten noudattaminen; 

- poikkeusoloihin varautumista koskevien 
Suomen lain säännösten noudattaminen;  

- velvollisuus pitää yleisön saatavilla luot-
tolaitoksen tilinpäätös; 

- sivuliikkeen johtajan kelpoisuutta koske-
vat vaatimukset. 

Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan 
Finanssivalvonta voi kieltää sivuliikettä jat-
kamasta toimintaansa Suomessa, jos sivuliike 
ei täytä näitä vaatimuksia eikä luottolaitok-
sen kotivaltion valvontaviranomainen ole 
ryhtynyt riittäviin toimiin asiantilan korjaa-
miseksi.  
 
2.2 Euroopan unionin lainsäädäntö 

2.2.1 Yleistä 

Nykyinen luottolaitosdirektiivi korvataan 
uudella direktiivillä, jossa säädetään pääosin 
nykyistä direktiiviä vastaavasti oikeudesta 
harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolai-
tosten hallinnolle ja valvonnalle asetettavista 
vaatimuksista. Direktiivi on luonteeltaan 
pääosin minimiharmonisointia. 

Nykyisestä direktiivistä poiketen luottolai-
toksen taloudellista asemaa koskevista vaa-
timuksista säädetään erillisellä suoraan sito-
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valla EU:n vakavaraisuusasetuksella lukuun 
ottamatta jäljempänä tarkemmin selostettavia 
lisäpääomavaatimuksia, joita koskevat mää-
räykset sisältyvät direktiiviin. Asetus on 
luonteeltaan pääosin maksimiharmonisointia. 

Nykyisen EU-lainsäädännön rakennetta 
vastaavasti luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten taloudellista asemaa, hallintoa ja 
riskienhallintaa sekä niiden valvontaa koske-
via säännöksiä sovelletaan samalla tavalla 
sekä pankkeihin ja muihin luottolaitoksiin et-
tä sijoituspalveluyrityksiin, lukuun ottamatta 
eräitä pieniä tai rajoitettua toimintaa harjoit-
tavia sijoituspalveluyrityksiä. Mitä jäljempä-
nä sanotaan luottolaitoksista, sovelletaan si-
ten myös sijoituspalveluyrityksiin, jollei toi-
sin erikseen sanota. Oikeudesta harjoittaa si-
joituspalveluyrityksen toimintaa säädetään 
edelleen rahoitusvälineiden markkinoista an-
netussa direktiivissä (2004/39/EY).  

YVM-asetusta sovelletaan kaikkien euro-
alueen luottolaitosten ja yhteiseen valvonta-
mekanismiin liittyneiden jäsenvaltioiden 
luottolaitosten valvontaan. EKP:n välitön 
valvonta kohdistuu asetuksessa määritellyt 
kynnysarvot ylittäviin luottolaitoksiin ja 
ryhmittymiin. Kansalliset valvontaviran-
omaiset osallistuvat kuitenkin näiden luotto-
laitosten valvontatehtäviin yhteistyössä 
EKP:n kanssa, minkä lisäksi kansalliset vi-
ranomaiset vastaavat pääasiassa kaikkien 
muiden luottolaitosten valvonnasta, kuten tä-
hänkin asti. Asetuksen johdosta Finanssival-
vonnan toimivalta tehdä suurimpia suomalai-
sia luottolaitoksia ja luottolaitosryhmiä kos-
kevia valvontapäätöksiä lakkaa näiltä osin 
eräitä asetuksessa yksilöityjä poikkeuksia lu-
kuun ottamatta. Asetus ei vaikuta Finanssi-
valvonnan oikeuteen tarkastaa kaikkia suo-
malaisia luottolaitoksia ja luottolaitosryhmiä 
ja saada niiltä suoraan tietoja. 
 
2.2.2 EU:n vakavaraisuusvaatimukset  

Vakavaraisuuspääoman määritelmä ja ra-
kenne 

 
Uudessa EU:n vakavaraisuusasetuksessa 

omien varojen määritelmää muutetaan pa-
remmin tappioita kattavaksi erityisesti tiu-
kentamalla sekä määrällisiä että laadullisia 
vaatimuksia, jotka koskevat sekamuotoisten 

pääomainstrumenttien (mukaan lukien niin 
sanotut pääomalainat) ja debentuurilainojen 
hyväksymistä vakavaraisuuspääomaksi. Var-
sinaisella osake- tai osuuspääomalla ja siihen 
rinnastuvilla pääomaerillä (jäljempänä ydin-
pääoma) on jatkossa katettava vähintään 4,5 
prosenttia riskipainotetusta taseesta, kun ny-
kyisin tämä osuus on 2 prosenttia. Vastaavas-
ti sekamuotoisen pääoman ja debentuurilai-
nojen suurinta sallittua osuutta vakavarai-
suuspääomasta vähennetään (erityisesti ase-
tuksen 92 artikla).  

Lisäksi asetetaan tiukempia vaatimuksia 
muun muassa:  

- vakavaraisuuspääomaan luettavien inst-
rumenttien voitonjaolle (erityisesti asetuksen 
28.1(h) artikla); 

- vakavaraisuuspääoman takaisinlunastami-
seen (erityisesti asetuksen 77 ja 78 artikla), 
jolle on aina saatava valvontaviranomaisen 
erillinen suostumus riippumatta jäljelle jää-
vän vakavaraisuuspääoman määrästä; 

- omista varoista tehtäviin vähennyksiin 
muun muassa vähemmistöosuuksien osalta 
(erityisesti asetuksen 81—88 artikla).  

Osa sekamuotoisesta pääomasta on muutet-
tava osake- tai osuuspääomaksi tilanteessa, 
jossa osakepääoman määrä tappioiden joh-
dosta alittaa asetuksessa tarkemmin säädettä-
vän rajan (asetuksen 54 artikla) tai käytettävä 
tappioiden kattamiseen. Pääoma on mahdol-
lista palauttaa sijoittajille ainoastaan EU:n 
vakavaraisuusasetuksessa säädetyin ehdoin. 

Luottolaitoksen ydinpääomaan saadaan lu-
kea lähinnä osake- ja osuuspääoma ja niihin 
liittyvä ylikurssirahasto sekä kertyneet voit-
tovarat. Osake- ja osuuspääoman on kuiten-
kin täytettävä asetuksessa säädetyt yksityis-
kohtaiset laadulliset vaatimukset esimerkiksi 
kaikkien osakkeiden tai osuuksien ja niille 
maksettavan tuoton yhtäläisestä etuoikeus-
asemasta. 
 
Määrälliset vakavaraisuusvaatimukset 
 

Varsinainen riskipainotetun taseen perus-
teella laskettava minimipääomavaatimus säi-
lyy ennallaan 8 prosentin tasolla. Nykyisen 
sääntelyn yksityiskohtia kiristetään kuitenkin 
muun muassa asettamalla EU:n vakavarai-
suusasetuksessa ei-vakioiduille johdannais-
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sopimuksille nykyistä ankarampi pääoma-
vaatimus. 

Kokonaispääomavaatimusta kiristetään li-
säksi asettamalla direktiivissä luottolaitoksil-
le jäljempänä tarkemmin selostettava kiinteä 
lisäpääomavaatimus. Sen lisäksi asetetaan 
niin ikään jäljempänä tarkemmin selostettava 
muuttuva lisäpääomavaatimus. Näiden vaa-
timusten lisäksi rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittäville luottolaitoksille asetettaisiin 
niiden merkityksestä riippuen vielä erillinen 
lisäpääomavaatimus. 

Luottolaitosten tulee uuden luottolaitosdi-
rektiivin mukaan täyttää nykyisestä poiketen 
minipääomavaatimuksen lisäksi 2,5 prosentin 
suuruinen kiinteä lisäpääomavaatimus (niin 
kutsuttu pääomaa säilyttävä puskuri) ja kan-
santalouden suhdannetilanteesta riippuen 0—
2,5 prosentin suuruinen muuttuva lisäpää-
omavaatimus (niin kutsuttu vastasyklinen 
puskuri). Näiden lisäksi direktiivin mukaises-
ti määritellyillä maailmanlaajuisen rahoitus-
järjestelmän kannalta merkittävillä luottolai-
toksilla tulisi olla 1—3,5 prosentin suuruinen 
lisäpääomavaatimus (niin kutsuttu G-SII -
puskuri) ja muilla koko rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittävillä luottolaitoksilla vas-
taavasti enintään 2 prosentin suuruinen lisä-
pääomavaatimus (niin kutsuttu O-SII -
puskuri).  

Lisäksi jäsenvaltioilla on oikeus halutes-
saan asettaa edellä mainittujen pääomavaati-
musten lisäksi niin kutsuttu järjestelmäriski-
puskuri, jonka suuruus on eräin rajoituksin 
kunkin jäsenvaltion itsensä päätettävissä. 

Kaikki mainitut lisäpääomavaatimukset on 
katettava ydinpääomalla, jolloin ydinpää-
oman määrää koskevaksi yhteenlasketuksi 
vähimmäisvaatimukseksi muodostuu Euroo-
pan unionin lainsäädännön pakottavien sään-
nösten nojalla maailmanlaajuisen rahoitusjär-
jestelmän kannalta merkittäville luottolaitok-
sille 8—13 prosenttia, muille rahoitusjärjes-
telmän kannalta merkittäville luottolaitoksille 
7—11,5 prosenttia sekä muille luottolaitok-
sille 7—9,5 prosenttia luottolaitoksen EU:n 
vakavaraisuusasetuksen mukaisesti lasketusta 
kokonaisriskin määrästä. Kokonaisriskillä 
tarkoitetaan EU-asetuksessa asetuksen mu-
kaisesti riskipainotettujen tase-erien ja taseen 
ulkopuolisten erien yhteenlaskettua määrää 

lisättynä asetuksen mukaisesti lasketulla ope-
ratiivisen riskin määrällä.  

Lisäpääomavaatimukset tulevat sovelletta-
viksi, kuten muutkin vakavaraisuusvaatimuk-
set, myös sijoituspalveluyrityksiin, kuitenkin 
direktiivissä tarkemmin määriteltyjä pieniä ja 
keskisuuria sijoituspalveluyrityksiä lukuun 
ottamatta. Soveltamisalan ulkopuolelle jääviä 
sijoituspalveluyrityksiä olisivat yritykset, 
joilla ei ole oikeutta harjoittaa muuta liike-
toimintaa kuin käydä kauppaa omaan lukuun, 
tarjota omaisuudenhoitopalveluja tai sijoitus-
neuvontaa taikka järjestää rahoitusvälineiden 
liikkeeseenlaskua. Lisäksi jäsenvaltio voi jät-
tää soveltamatta lisäpääomavaatimuksia pie-
niin sijoituspalveluyrityksiin, jotka eivät 
muodosta uhkaa rahoitusmarkkinoiden va-
kaudelle. Pienellä sijoituspalveluyrityksellä 
tarkoitetaan direktiivissä sijoituspalveluyri-
tystä, joka täyttää pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä koskevan komission suosituksen 
2003/36/EY mukaisen pienen tai keskisuuren 
yrityksen määritelmän. 

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittävien luottolaitosten lisäpää-
omavaatimus määräytyisi siten, että valvon-
taviranomainen sijoittaa tällaiset luottolaitok-
set direktiivissä tarkemmin määriteltyjen pe-
riaatteiden mukaisesti vähintään viiteen 
luokkaan. Vaatimus määräytyisi neljässä en-
simmäisessä luokassa lineaarisesti puolen 
prosenttiyksikön välein sen perusteella, mi-
hin luokkaan luottolaitos on sijoitettu. Vaa-
timus voisi olla ylimmässä viidennessä luo-
kassa enintään 3,5 prosenttia. Muiden järjes-
telmäriskin kannalta merkittävien luottolai-
tosten pääomavaatimuksesta päättäisi val-
vontaviranomainen direktiivissä säädettyjen 
perusteiden mukaisesti ja vaatimus voisi olla 
enintään 2 prosenttia. Kuhunkin luottolaitok-
seen kohdistuva lisäpääomavaatimus olisi 
tarkistettava vuosittain. 

Kuten luottolaitosdirektiivin määräykset 
muutenkin, lisäpääomavaatimukset ovat 
luonteeltaan lähtökohtaisesti minimihar-
monisointia. Jäsenvaltiot voivat siten kansal-
lisessa lainsäädännössään asettaa lisäpää-
omavaatimuksen tason edellä mainittuja pro-
senttiosuuksia korkeammiksi, kuitenkin si-
ten, että neuvosto voi määräenemmistöpää-
töksellä kieltää korkeamman kiinteän lisä-
pääomavaatimuksen soveltamisen. 
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Lisäpääomavaatimusten määrä lasketaan 
kaikkien vaatimusten osalta lähtökohtaisesti 
laskemalla luottolaitoksen kokonaisriskin 
määrä noudattaen, mitä yleisen minimipää-
omavaatimuksen laskemisesta EU:n vakava-
raisuusasetuksessa säädetään, ja kertomalla 
tämä määrä edellä mainitulla prosenttiluvul-
la. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen las-
kennassa on kuitenkin otettava huomioon 
myös luottovastuiden maantieteellinen sijain-
ti siten, että vaatimuksen taso määräytyy 
niissä maissa sovellettavien tasojen painotet-
tuna keskiarvona, joissa yhtiön tase-erät tai 
taseen ulkopuoliset erät sijaitsevat. Jäsenval-
tiot voivat kuitenkin päättää, että tällaiseen 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan erään so-
velletaan enintään 2,5 prosentin pääomavaa-
timusta. 

Kiinteä ja muuttuva lisäpääomavaatimus 
on laskettava sekä yksittäisen luottolaitoksen 
että konsolidoidulla tasolla. Maailmanlaajui-
sen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittä-
vän luottolaitoksen lisäpääomavaatimus las-
ketaan ainoastaan luottolaitoksen ylimmän 
ETA-emoyrityksen konsolidoidulla tasolla. 
Muun rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävän luottolaitoksen lisäpääomavaatimus 
voidaan laskea ylimmän ETA-emoyrityksen 
sekä yksittäisen luottolaitoksen tasolla. Vii-
meksi mainittujen luottolaitosten osalta luot-
tolaitoksen ja sen emoyrityksen kotivaltion 
valvontaviranomainen tekee omalta osaltaan 
päätöksen siitä, onko konsolidointiryhmää tai 
sen kansallista alakonsolidointiryhmää taikka 
yksittäistä luottolaitosta pidettävä kyseissä 
jäsenvaltiossa tällaisena luottolaitoksena tai 
luottolaitosryhmänä. Jos luottolaitoksen 
emoyritykseen sovelletaan sen konsolidoidun 
taloudellisen aseman perusteella maailman-
laajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittävän tai muun rahoitusjärjestelmän kan-
nalta merkittävän luottolaitoksen lisäpää-
omavaatimusta, luottolaitokseen sovellettava 
muun kuin rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävän luottolaitoksen lisäpääomavaa-
timus voi kuitenkin olla enintään 1 prosentti 
tai emoyritykseen sovellettava maailmanlaa-
juisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävän tai muun rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävän luottolaitoksen konsolidoitu li-
säpääomavaatimus, riippuen siitä kumpi 
näistä on suurempi.  

Jos luottolaitokseen tulee sen konsoli-
doidun taloudellisen aseman perusteella so-
vellettavaksi molemmat rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittäville luottolaitoksille asetet-
tavat lisäpääomavaatimukset, sovelletaan sitä 
vaatimusta, joka on näistä korkeampi. Jos 
jommankumman tai molempien mainittujen 
lisäpääomavaatimusten lisäksi on asetettu 
konsolidointiryhmää koskeva järjestelmäris-
kipuskurivaatimus, sitä sovelletaan ainoas-
taan, jos se on korkeampi kuin kumpikaan 
edellä mainituista lisäpääomavaatimuksista. 
Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa jäsen-
valtio soveltaa järjestelmäriskipuskuria aino-
astaan kotivaltiossaan sijaitseviin tase-eriin ja 
taseen ulkopuolisiin eriin, mutta ei toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitseviin eriin. Tällöin vaa-
timuksia olisi sovellettava kumulatiivisesti. 

Kiinteä ja muuttuva lisäpääomavaatimus 
poikkeavat muista direktiivissä ja EU:n va-
kavaraisuusasetuksessa säädetyistä pääoma-
vaatimuksista, mukaan lukien luottolaitos-
kohtainen harkinnanvarainen lisäpääomavaa-
timus, siinä, että ensiksi mainittujen lisäpää-
omavaatimusten täyttämättä jättämisestä seu-
raisi ainoastaan voitonjakokielto, kun taas 
kaikkien muiden pääomavaatimusten täyttä-
minen on, kuten nykyisinkin minimipääoma-
vaatimuksen osalta, toimiluvan säilymisen 
edellytys. Lisäksi kiinteän ja muuttuvan lisä-
pääomavaatimuksen alittumisesta seuraisi 
velvollisuus laatia viiden päivän, tai Finans-
sivalvonnan luvalla 10 päivän, kuluessa ali-
tuksen toteamisesta suunnitelma siitä, miten 
luottolaitos voi saattaa vakavaraisuuspääo-
mansa vaatimusten mukaiseksi. 

EKP:n yhteyteen perustetulla Euroopan jär-
jestelmäriskikomitealla (jäljempänä ESRB) 
on oikeus luottolaitosdirektiivin mukaan an-
taa sitä koskevassa asetuksessa (EU) N:o 
1092/2010 säädettyjen yleisten periaatteiden 
mukaisesti suosituksia muuttuvan lisäpää-
omavaatimuksen määrittämisestä. Suosituk-
set voivat koskea muun pääomavaatimuksen 
määrää, suhdannesyklien määrittelyä, luotto-
kannan ja bruttokansantuotteen välisen suh-
teen trendipoikkeamien laskemista, makro-
vakausriskien määrittelyssä käytettäviä 
muuttujia ja muita pääomavaatimuksen aset-
tamiseen ja purkamiseen vaikuttavia tekijöi-
tä. ESRB:n on säännöllisesti arvioitava an-
tamiaan suosituksia ja tarkistettava niitä tar-
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vittaessa direktiivin soveltamisesta saatujen 
kokemusten ja kansainvälisesti sovittujen 
käytäntöjen perusteella. Mainitusta asetuk-
sesta seuraa, että direktiivin säännökset eivät 
rajoita suositusten antamista vaan direktiivin 
säännöksiä voidaan näiltä osin pitää vain 
esimerkkiluettelona. Suositukset eivät ni-
mensä mukaisesti ole jäsenvaltioita tai kan-
sallisia valvontaviranomaisia sitovia, mutta 
ne tulee muiden seikkojen ohessa ottaa huo-
mioon kansallisessa päätöksenteossa. 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen tulee 
perustua luottosykleihin ja luottokannan kas-
vuun jäsenvaltiossa. Lähtökohtaisena perus-
teena tulee olla makrovalvontaviranomaisen 
neljännesvuosittain laskema luottokannan ja 
bruttokansantuotteen välisen suhteen poik-
keama sen pitkäaikaisesta trendistä. Lisäksi 
vaatimuksen laskemisessa voitaisiin käyttää 
kansallisten viranomaisten tarkoituksenmu-
kaisina pitämiä muita tekijöitä. Näitä mah-
dollisia muita tekijöitä ei ole luottolaitosdi-
rektiivissä tarkemmin yksilöity vaan niistä 
voidaan päättää kansallisesti. Niiden määrit-
tämisessä on kuitenkin kiinnitettävä huomio-
ta mahdollisiin ESRB:n suosituksiin. 

Toimivaltaisen viranomaisen tulee luotto-
laitosdirektiivin mukaan neljännesvuosittain 
tehdä päätös muuttuvan lisäpääomavaati-
muksen tason muuttamisesta tai pitämisestä 
ennallaan. Päätöksen tulee perustua edellä 
mainittuun lainakanta/BKT-tunnuslukuun, 
ESRB:n suosituksiin sekä mihin tahansa 
muihin indikaattoreihin, jotka voivat varoit-
taa järjestelmäriskien muutoksista.  

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen korot-
tamisesta tai alentamisesta päättäessään vi-
ranomaisen on samalla päätettävä vaatimuk-
sen voimaantuloajankohta, joka vaatimusta 
korotettaessa ei pääsääntöisesti saa olla ai-
kaisemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen 
tekemisestä. Alennettaessa vaatimusta viran-
omaisen on esitettävä arvio siitä ajanjaksosta, 
jonka kuluessa korotusta ei ole odotettavissa. 
Viranomaisten on verkkosivuillaan neljän-
nesvuosittain ilmoitettava kulloinkin voimas-
sa oleva vaatimuksen taso ja muut luottolai-
tosdirektiivin mukaiset vaatimusta koskevat 
tiedot. 

Luottolaitosdirektiivissä säädettäisiin myös 
erikseen muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 
alueellisesta ulottuvuudesta. Tämä on tar-

peen, koska kunkin jäsenvaltion viranomais-
ten toimivalta kohdistuu lähtökohtaisesti ko-
ko kyseisessä valtiossa toimiluvan saanee-
seen luottolaitokseen riippumatta siitä, toi-
miiko luottolaitos useamman jäsenvaltion 
alueella. Vaatimuksen luonteesta toisaalta 
johtuu, että sen kulloinenkin määrä perustuu 
kunkin jäsenvaltion suhdannetilanteen perus-
teella riippumatta siitä, kuinka paljon kysei-
sessä jäsenvaltiossa on ulkomaisia pankkeja. 
Tämän vuoksi direktiivissä säädetään jäsen-
valtion viranomaisten velvollisuudesta laskea 
vaatimus soveltaen kunkin tase-erän tai ta-
seen ulkopuolisen erän osalta sen jäsenvalti-
on soveltamaa pääomapuskuriprosenttia, jos-
sa erään liittyvä riski sijaitsee. Jäsenvaltio ei 
ole kuitenkaan velvollinen soveltamaan täl-
laiseen toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan 
riskiin sijaintivaltion kansallisessa lainsää-
dännössä mahdollisesti säädettyä direktiivin 
mukaista vähimmäistasoa (2,5 prosenttia) 
korkeampaa tasoa. Tarkemmat määräykset 
riskin sijaintimaan yksilöinnistä on tarkoitus 
antaa Euroopan pankkiviranomaisen tekni-
sellä sääntelystandardilla. 

Luottolaitosdirektiivissä annetaan lisäksi 
jäsenvaltioille mahdollisuus asettaa kiinteän 
ja muuttuvan lisäpääomavaatimuksen lisäksi 
erillinen kiinteä lisäpääomavaatimus järjes-
telmäriskin huomioonottamiseksi. Vaatimuk-
sen taso on lähtökohtaisesti kansallisessa 
harkinnassa, mutta tason nostamisesta yli 
kolmen prosentin (vuodesta 2015 alkaen yli 
viiden prosentin) on ilmoitettava komissiolle. 
Luottolaitoksen kotivaltion asettaman vaati-
muksen laskemisessa voidaan ottaa huomi-
oon myös luottolaitoksen toisessa jäsenvalti-
ossa olevat riskit. Järjestelmäriskiä koskeva 
lisäpääomavaatimus voidaan asettaa sekä yk-
sittäisen luottolaitoksen että konsolidoidulla 
tasolla ja siihen sovellettaisiin samoja pieniä 
ja keskisuuria sijoituspalveluyrityksiä koske-
via poikkeuksia kuin kiinteään ja muuttuvaan 
lisäpääomavaatimukseen. Järjestelmäriskiä 
koskeva lisäpääomavaatimus voitaisiin aset-
taa myös jäsenvaltion määrittelemälle osalle 
luottolaitoksia. 

Kaikkia lisäpääomavaatimuksia on ryhdyt-
tävä soveltamaan asteittain viimeistään vuo-
desta 2016 alkaen siten, että täysimääräisinä 
niitä on sovellettava viimeistään vuonna 
2019. 



 HE 39/2014 vp  
  

 

17

YVM-asetuksen mukaan kansallinen vi-
ranomainen päättää lähtökohtaisesti muuttu-
van pääomavaatimuksen asettamisesta myös 
EKP:n välittömässä valvonnassa oleville 
luottolaitoksille. EKP voi kuitenkin kansalli-
sen lainsäädännön asettamissa rajoissa aset-
taa muuttuvan lisäpääomavaatimuksen kor-
keammaksi kuin mitä kansallinen viranomai-
nen on asettanut. 

Luottolaitosdirektiivissä ja EU:n vakava-
raisuusasetuksessa säädetään lisäksi eräistä 
muista uusista säännöksistä, joiden tarkoituk-
sena on erityisesti järjestelmäriskien huomi-
oonottaminen.  

Luottolaitosdirektiivin 103 artiklan mu-
kaan valvontaviranomainen voisi määrätes-
sään yksittäiselle luottolaitokselle harkinnan-
varaisen lisäpääomavaatimuksen sen vuoksi, 
että luottolaitoksen vakavaraisuuspääoma ei 
riittävästi kata joitakin yksilöityjä, esimer-
kiksi tiettyyn toimialaan tai maahan kohdis-
tuvia riskejä, samalla asettaa lisäpääomavaa-
timuksen muillekin sellaisille luottolaitoksil-
le, joilla on vastaavia kattamattomia riskejä. 

EU:n vakavaraisuusasetuksen 124 ja 164 
artiklassa asetetaan valvontaviranomaisille 
velvollisuus seurata kiinteistömarkkinoiden 
riskejä sekä oikeus asettaa seurannan perus-
teella tarvittaessa asetuksen mukaista harmo-
nisoitua pääomavaatimusta korkeampi pää-
omavaatimus kiinteistövakuudellisille luo-
toille. 

Asetuksen 458 artiklan mukaan jäsenvalti-
on valvontaviranomainen voi lisäksi pyytää 
komissiolta lupaa soveltaa kansallisesti ase-
tusta ankarampia vaatimuksia artiklassa yksi-
löidyiltä osin. Jos komissio ei anna jäsenval-
tiolle tällaista lupaa, asia menisi neuvoston 
päätettäväksi. 
 
Harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen 
asettaminen 
 

Valvontaviranomaisten oikeutta asettaa yk-
sittäiselle luottolaitokselle lakisääteisten pää-
omavaatimusten lisäksi harkinnanvarainen li-
säpääomavaatimus laajennetaan (luottolai-
tosdirektiivin 102 artikla). Lisäpääomavaa-
timus voidaan nykyisestä poiketen asettaa 
paitsi tilanteessa, jossa luottolaitos ei täytä 
sen sisäiselle hallinnolle, sisäiselle valvon-
nalle tai riskienhallintajärjestelmälle direktii-

vissä asetettuja laadullisia vaatimuksia, myös 
sellaisessa tilanteessa, jossa valvontaviran-
omainen arvioi, että luottolaitos ei tulevai-
suudessa todennäköisesti kykene täyttämään 
sen taloudelliselle asemalle asetettuja talou-
dellisia vaatimuksia, vaikka nämä vaatimuk-
set vielä arviointihetkellä täyttyisivätkin. Täl-
laisessa tilanteessa valvontaviranomainen voi 
muun muassa vaatia korkeampaa minimipää-
omavaatimusta, kieltää voitonjaon tai rajoit-
taa luottolaitoksen toimintaa. Lisäksi ehdote-
taan vastaavantyyppistä oikeutta asettaa ase-
tuksessa säädettyjä maksuvalmiusvaatimuk-
sia tiukempia harkinnanvaraisia lisävaati-
muksia (luottolaitosdirektiivin 105 artikla). 
 
Maksuvalmiusvaatimukset 
 

Luottolaitoksille asetetaan EU:n vakavarai-
suusasetuksessa sitova lyhyen aikavälin mak-
suvalmiusvaatimus, jonka sisältöä ei kuiten-
kaan tässä vaiheessa asetuksessa yksilöidä 
(asetuksen 412 ja 414 artikla). Sen sijaan 
asetetaan suhteellisen yksityiskohtainen, Ba-
sel III -uudistuksen mukaista sitovaa maksu-
valmiusvaatimusta vastaava raportointivel-
vollisuus, jonka mukaan likvidien varojen 
määrän tulee riittää seuraavan kuukauden ai-
kana erääntyviin suorituksiin, mukaan lukien 
mahdollinen talletuspako (erityisesti asetuk-
sen 415—425 artikla). Asetus jättää siten 
epäselväksi erityisesti sen, mikä on sitovan 
lyhyen aikavälin maksuvalmiusvaatimuksen 
ja yksityiskohtaisen raportointivelvollisuuden 
suhde. Niin ikään raportointivelvollisuuden 
sisältö jää eräiltä osin tässä vaiheessa epäsel-
väksi, koska likvidien varojen määritelmä on 
jätetty eräiltä hyvin keskeisiltä osiltaan Eu-
roopan pankkivalvontaviranomaisen myö-
hemmin antamien teknisten sääntelystandar-
dien varaan.  

Toisella EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
säädetyllä tunnusluvulla pyritään varmistu-
maan siitä, että luottolaitoksen taserakenne 
on pidemmällä aikavälillä (1 vuosi) maksu-
valmiuden kannalta riittävässä tasapainossa. 
Tätä tunnuslukua sovelletaan kuitenkin aina-
kin toistaiseksi yksinomaan seurantatunnus-
lukuna ilman, että se olisi sitova vaatimus 
(asetuksen 427 ja 428 artikla). 

Nykyiseen EU-lainsäädäntöön ei sisälly 
lainkaan määrällisiä maksuvalmiusvaatimuk-
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sia, mutta direktiivin minimiharmonisointi-
luonteesta seuraa, että jäsenvaltiot voivat ha-
lutessaan asettaa tällaisia vaatimuksia kansal-
lisessa laissa mukaan lukien Basel III:n mu-
kaisten vaatimusten voimaantulon aikaista-
minen.  

Isäntävaltion oikeudesta valvoa sivuliik-
keen maksuvalmiutta luovutaan vuoden 2014 
jälkeen. Sitä vastoin koti- ja isäntävaltion vä-
listä yhteistyötä sivuliikkeiden valvonnassa 
tehostetaan sekä isäntävaltion tietojensaanti-
oikeutta kotivaltion viranomaisilta lisätään. 
Lisäksi isäntävaltion viranomaisten oikeu-
desta kriisitilanteissa turvata sivuliikkeen tal-
lettajien asema säädetään nykyistä tarkem-
min (erityisesti luottolaitosdirektiivin 40, 43 
ja 50 artikla). 
 
Vähimmäisomavaraisuusaste  
 

Valvontaviranomaisille asetetaan EU:n va-
kavaraisuusasetuksessa velvollisuus seurata 
osana luottolaitosten vakavaraisuuden laadul-
lista valvontaa Baselin pankkivalvontakomi-
tean asettamaa vähimmäisomavaraisuusastet-
ta (Leverage Ratio) kuvaavaa tunnuslukua, 
jonka Baselin suosituksen mukaan tulee olla 
vähintään 3 prosenttia.  Suhdeluvun tavoit-
teena on valvoa yksinkertaisella tunnusluvul-
la luottolaitosten oman ja vieraan pääoman 
välistä suhdetta finanssisektorin hallitsemat-
toman kasvun ja velkaantumisen rajoittami-
seksi. Tunnusluku lasketaan luottolaitoksen 
ydinpääoman ja ensisijaisen lisäpääoman yh-
teenlasketun määrän ja taseen loppusumman 
suhteen perusteella ottaen lisäksi huomioon 
asetuksessa tarkemmin säädettävällä tavalla 
taseen ulkopuoliset sitoumukset (asetuksen 
429 ja 430 artikla).  

Euroopan pankkiviranomaisen on vuonna 
2016 arvioitavat tunnusluvun sopivuutta si-
tovaksi rajoitukseksi. Komission on vuoden 
2016 loppuun mennessä annettava Euroopan 
neuvostolle ja Euroopan parlamentille raport-
ti tunnuslukua koskevan sitovan sääntelyn 
tarpeellisuudesta tarvittavine lainsäädäntöeh-
dotuksineen. Niin kauan kuin asiasta ei sää-
detä sitovasti Euroopan unionin lainsäädän-
nössä, jäsenvaltiot voivat halutessaan säätää 
sitovasta vähimmäisomavaraisuusasteesta 
kansallisessa lainsäädännössään. 
Taloudellisen aseman valvonta 

 
Luottolaitosdirektiivissä asetetaan nykyistä 

laajempia vaatimuksia valvontaviranomaisen 
valvontaprosessille. Direktiivissä säädetään 
nykyisestä poiketen muun muassa kuormi-
tuskokeiden tekemisestä sekä valvontaviran-
omaisen velvollisuudesta laatia valvontaoh-
jelma ja valvoa jatkuvasti sisäisten menetel-
mien käyttöä luottolaitosten vakavaraisuus-
laskennassa. 

 
2.2.3 Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä sekä ris-
kien hallintajärjestelmiä koskevat vaatimuk-
set 

Luottolaitosdirektiivin tarkoituksena on pa-
rantaa luottolaitoksen hallinto- ja ohjausjär-
jestelmien sekä riskienhallintajärjestelmien 
laatua, mukaan luettuna liiketoiminnan joh-
tamisen valvonta sekä taloudellisia toiminta-
edellytyksiä koskevien vaatimusten noudat-
tamisen sisäinen valvonta. Näitä koskevia 
vaatimuksia on uudessa direktiivissä merkit-
tävästi lisätty ja täsmennetty. Riskienhallinta-
järjestelmiä koskevat säännökset sisältyvät 
luottolaitosdirektiivin 73—87 artiklaan, hal-
linto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat sään-
nökset 88 artiklaan ja palkitsemista koskevat 
säännökset 89—96 artiklaan. Näiden lisäksi 
säädetään luottolaitoksille velvollisuus pitää 
internetsivustollaan direktiivissä ja EU:n va-
kavaraisuusasetuksessa tarkemmin yksilöity-
jä tietoja yleisön saatavilla.(direktiivin artik-
lat 89, 90 ja 96 sekä asetuksen artiklat 431—
455).  

Direktiivi korostaa luottolaitoksen hallituk-
sen roolia ja vastuuta sekä luottolaitoksen 
riskien hallinnassa että yleensä laitoksen 
toimivan johdon valvonnassa. Uudet sään-
nökset korostavat myös pätevän hallituksen 
ja tehokkaan hallitustyöskentelyn tärkeyttä. 
Maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen 
havaittiin, että luottolaitosten hallintoelimillä 
tai johdolla ei ole välttämättä ollut kokonais-
kuvaa yhtiöön kohdistuvista ja luottolaitok-
sen ottamista riskeistä tai niiden muutoksista 
ei ollut raportoitu hallitukselle tai johdolle 
oikein ja riittävästi.  

Direktiivin lisäksi EU:n vakavaraisuusase-
tukseen sisältyy eräitä luottolaitoksen ris-
kienhallintaa ja siihen liittyviä hallintoelinten 



 HE 39/2014 vp  
  

 

19

ja ylimmän johdon velvollisuuksia tarkenta-
via suoraan sovellettavia säännöksiä. 
 
2.2.4 Seuraamusjärjestelmä  

Luottolaitosdirektiivi sisältää säännökset 
hallinnollisista seuraamuksista ja toimenpi-
teistä, joita jäsenvaltioiden toimivaltaisten vi-
ranomaisten tulee määrätä, jos EU:n vakava-
raisuusasetuksen tai direktiivin täytäntöön-
panemiseksi annettuja kansallisia säännöksiä 
ei noudateta. Direktiivissä luetellaan ne di-
rektiivin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen ar-
tiklat, joiden vastaiseen toimintaan direktii-
vissä säädettyjä seuraamuksia on vähintään 
sovellettava (66—67 artikla). Seuraamus-
maksun enimmäismäärän tulisi olla oikeus-
henkilöille vähintään 10 % konsernin koko-
naisliikevaihdosta sekä luonnollisille henki-
löille vähintään viisi miljoonaa euroa. Kysei-
sistä enimmäismääristä riippumatta, seuraa-
musmaksun enimmäismäärän tulisi kuitenkin 
aina olla vähintään kaksi kertaa suurempi 
kuin rikkomuksesta saatu taloudellinen hyö-
ty, jos se on määritettävissä. Jäsenvaltiot voi-
vat säätää myös direktiivissä säädettyä anka-
rammista seuraamuksista. Direktiivi sisältää 
myös säännökset seuraamusten julkistami-
sesta (68 artikla), seuraamuksia koskevien 
tietojen vaihdosta (69 artikla) sekä seuraa-
musten tehokkaasta soveltamisesta (70 artik-
la). Lisäksi direktiivissä (71 artikla) sääde-
tään luottolaitoksen velvollisuudesta luoda 
luottolaitoksen henkilöstöön sovellettava jär-
jestelmä rikkomusten ilmoittamiseksi sekä 
toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle että 
luottolaitoksen sisäisesti (Whistleblowing –
järjestelmä).  

Luottolaitosdirektiivin lisäksi Euroopan 
komissio on antanut useita muitakin rahoi-
tusmarkkinoita koskevia direktiivi- ja ase-
tusehdotuksia, jotka sisältävät vastaavia hal-
linnollisia seuraamussäännöksiä. Tällaisia 
ovat esimerkiksi komission ehdotus markki-
noiden väärinkäyttöasetukseksi 
(2011/0295(COD)) sekä ehdotukset rahoi-
tusvälineiden markkinat -direktiivin 
(2011/0298(COD)), avoimuusdirektiivin 
(2011/0307 (COD)), sijoitusrahastodirektii-
vin (2012/0168 (COD)) sekä vakuutusedus-
tusdirektiivin (2012/0175 (COD)) muuttami-
seksi. Kyseisten direktiivien ja asetusten si-

sältämien seuraamussäännösten täytäntöön-
panon yhteydessä kansallisia seuraamus-
säännöksiä on edelleen tarkistettava.  

Myös YVM-asetus sisältää hallinnollisia 
seuraamuksia koskevia säännöksiä (18 artik-
la). Asetuksen mukaan EKP:lla on oikeus 
määrätä hallinnollisia seuraamuksia sen välit-
tömässä valvonnassa oleville luottolaitoksille 
sellaisten Euroopan unionin lainsäädäntöön 
sisältyvien suoraan sovellettavien säännöksi-
en rikkomisesta, joiden valvonta kuuluu 
EKP:lle. EKP:n toimivaltaan kuuluvien 
säännösten valvonta ilmenee lain 3 §:n 2 
momentista, jonka mukaan lain 5—14 luvun 
säännösten noudattamisen valvonta kuuluu 
EKP:lle niiden luottolaitosten osalta, joiden 
valvonta kuuluu YVM-asetuksen mukaan 
EKP:lle. Seuraamusta määrätessään EKP 
noudattaa sekä YVM-asetuksen säännöksiä 
että kansallisen lainsäädännön mukaan toi-
mivaltaiselle viranomaiselle kuuluvia seu-
raamusvaltuuksia. Sen sijaan sellaisten 
EKP:n toimivaltaan kuuluvien säännösten 
rikkomisen osalta, jotka on saatettu kansalli-
sesti voimaan direktiivien perusteella, EKP 
voi pyytää kansallista toimivaltaista viran-
omaista aloittamaan menettelyt hallinnollis-
ten seuraamusten määräämiseksi. Toimival-
tainen viranomainen noudattaa hallinnollisia 
seuraamuksia määrätessään direktiivien voi-
maan saattamiseksi annettuja kansallisia 
säännöksiä. Seuraamusvaltuuksia käytettäes-
sä EKP ja kansallinen toimivaltainen viran-
omainen toimivat yhteistyössä. Finanssival-
vonta voi määrätä Finanssivalvonnasta annet-
tuun lakiin sisältyviä hallinnollisia seuraa-
muksia siltä osin, kuin päätöksentekoa ei ole 
siirretty EKP:lle YVM-asetuksessa säädetyin 
tavoin.  
 
 
2.2.5 Luottolaitosten valvonta 

YVM-asetuksen mukaan euroalueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden ja yhteiseen val-
vontamekanismiin osallistuvien jäsenvaltioi-
den suurimpien luottolaitoslaitosten ja luotto-
laitosryhmien välitön valvonta siirtyy 
EKP:lle. Asetuksen 6 artiklan mukaan 
EKP:n välittömään valvontaan siirtyvät luot-
tolaitokset, joiden taseen loppusumma on vä-
hintään 30 miljardia euroa taikka vähintään 
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20 prosenttia luottolaitoksen kotivaltion brut-
tokansantuotteesta, jos tämä määrä on vähin-
tään viisi miljardia euroa. Lisäksi EKP voi 
yksittäistapauksittain päättää ottaa valvon-
taansa muunkin luottolaitoksen ja merkittä-
vän ryhmittymän. Toimiluvan myöntämisen 
ja peruuttamisen sekä omistajavalvonnan 
osalta EKP:n toimivalta koskee kuitenkin 
kaikkia luottolaitoksia. 

EKP:n välittömään valvontaan siirtyvät 
näin ollen määritellyt kynnysarvot täyttävät 
luottolaitokset ja ryhmittymät sekä rahoitus- 
ja vakuutusryhmittymien valvonnasta anne-
tussa laissa (699/2004) tarkoitettujen rahoi-
tuspainotteisten ryhmittymien omistusyhtei-
söt. Tämän lisäksi EKP suorittaa rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymien lisävalvontaa edelly-
tysten täyttyessä. Suomessa EKP:n välittö-
män valvontaan siirtyisivät Nordea Pankki 
Suomi Oyj, OP-Pohjola-ryhmä ja Danske 
Bank Oyj.  

EKP:n valvontatehtävät kattavat myös 
muut kuin sen välittömään valvontaan siirty-
vät luottolaitokset, kuitenkin siten, että kan-
salliset viranomaiset lähtökohtaisesti hoitavat 
käytännön valvontatehtävät asetuksessa sää-
detyssä laajuudessa. YVM-asetus sisältää 
säännökset valvontatehtävien ja valvontavas-
tuun jaosta EKP:n ja kansallisten viranomais-
ten kesken.  

Asetuksen noudattamisen ja yhteisen val-
vontakäytännön luomiseksi asetuksessa 
EKP:lle annetaan oikeus antaa valvontame-
nettelyjä täydentäviä säännöksiä sekä ohjeis-
taa kansallisia toimivaltaisia viranomaisia 
näiden ensisijaiselle valvontavastuulle kuu-
luvien toimijoiden osalta. Asetuksen johdosta 
kansallista lainsäädäntöä on tarpeen tarkistaa 
muun muassa siten, että mitä Finanssival-
vonnasta säädetään, ei sovelleta asetuksen 
mukaisesti EKP:n välittömään valvontaan 
siirtyneisiin luottolaitoksiin tai ryhmittymiin 
siltä osin kuin EKP:lle on asetuksessa säädet-
ty valvontatehtäviä. 

EKP:n toimivalta koskee käytännössä luot-
tolaitosdirektiivissä ja EU:n vakavaraisuus-
asetuksessa sekä rahoitus- ja vakuutusryhmit-
tymien valvontaa koskevassa direktiivissä 
(2002/87/EY) säädettyjen vaatimusten val-
vontaa. Siltä osin kuin yllä mainitut vaati-
mukset sisältyvät direktiiviin, EKP on vel-
vollinen soveltamaan kansallista lainsäädän-

töä, jolla direktiivi on jäsenvaltiossa pantu 
täytäntöön. EKP:lla on käytössään pääosin 
samat tarkastus-, tietojensaanti- ja sanktioin-
tioikeudet kuin kansallisella valvontaviran-
omaisella. YVM-asetuksen 4 artiklassa on 
lueteltu ne tehtävät, jotka EKP:lle on valvon-
nan osalta annettu kaikkien euroalueeseen 
kuuluvien jäsenvaltioiden pankkien osalta.  

Euroalueen ulkopuoliset jäsenvaltiot voivat 
asetuksen tultua voimaan liittyä asetuksella 
perustettuun yhteiseen valvontamekanismiin 
asetuksen 7 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. 

Asetuksen 6 artiklan, joka sisältää perus-
säännöksen yhteisen valvontamekanismin 
käsittämästä finanssivalvojien järjestelmästä, 
mukaisesti EKP vastaa yhteisen valvontame-
kanismin tehokkaasta ja johdonmukaisesta 
toiminnasta kuitenkin siten, että EKP suorit-
taa valvontatehtäväänsä yhteistyössä kansal-
listen viranomaisten kanssa. Tämän lisäksi 
kansallisten viranomaisten suoritettavaksi on 
osoitettu nimenomaisia tehtäviä. Artiklassa 
säädetään tarkemmin viranomaisten välisestä 
vastuunjaosta tehtävien hoitamisessa. Ase-
tuksen voimaantulon jälkeenkin Finanssival-
vonnalla säilyy oikeus saada itsenäisesti tie-
toja kaikilta suomalaisilta luottolaitoksilta ja 
tarkastaa niitä, kuten tähän asti.  

Asetuksesta seuraa, että EKP:n välittömään 
valvontaan siirtyvät ensisijaisesti isot ja mer-
kittävät laitokset. Kansalliset viranomaiset 
hoitaisivat kuitenkin myös niiden osalta käy-
tännön valvontatehtäviä ja valmistelisivat nii-
tä koskevia päätöksiä. Tästä pääjaosta poike-
ten toimiluvan myöntämisen ja peruuttami-
sen sekä omistajavalvonnan osalta EKP:n 
toimivalta koskee kuitenkin kaikkia euroalu-
eeseen kuuluvan jäsenvaltion pankkeja nii-
den koosta tai merkittävyydestä riippumatta 
(6 artiklan 4 kohta). Toimilupien myöntämis-
tä ja peruuttamista koskeva menettely on yk-
sityiskohtaisesti säännelty asetuksen 14 artik-
lassa. Valvontatoimia koskevat päätösluon-
nokset valmistellaan pääosin kansallisen vi-
ranomaisen toimesta, mutta päätösvalta kuu-
luu EKP:lle. 

Mainitusta pääjaosta poiketen oikeus aset-
taa luottolaitoksille muuttuva lisäpääomavaa-
timus kuuluu 5 artiklan mukaan pääsääntöi-
sesti kansallisille viranomaisille kaikkien 
luottolaitosten osalta, mutta artiklan 2 koh-
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dan mukaisesti EKP voi harkintansa mukaan 
kansallisen lainsäädännön puitteissa korottaa 
kansallisen viranomaisen asettamaa muuttu-
vaa lisäpääomavaatimusta niin ikään kaikki-
en luottolaitosten osalta.  

Toimivalta hallinnollisten seuraamusten 
antamisen osalta on niin ikään jaettu asetuk-
sen 18 artiklassa, jonka mukaan EKP antaa 
seuraamuspäätökset suoraan sovellettavan 
asetuksen säännösten rikkomisesta tai laimin-
lyönnistä, kun taas direktiivin säännösten 
vastaisesta menettelystä sanktiopäätökset te-
kevät kansalliset viranomaiset. Asetus sisäl-
tää lisäksi säännökset muun muassa valvon-
taneuvostosta, oikaisulautakunnasta, henki-
lökunnasta sekä tavasta, jolla valvontatehtä-
vät on eriytettävä rahapoliittisesta päätöksen-
teosta EKP:ssa. Lisäksi asetuksessa sääde-
tään raportoinnista Euroopan parlamentille ja 
kansallisille parlamenteille.  

Asetuksen 30 artiklan nojalla EKP:lla on 
oikeus periä vuosittaisia valvontamaksuja eu-
roalueelle sijoittautuneilta luottolaitoksilta 
sekä sivuliikkeiltä, jotka euroalueeseen osal-
listumattomiin jäsenvaltioihin sijoittautuneet 
luottolaitokset ovat perustaneet siihen osallis-
tuviin jäsenvaltioihin. EKP ei ole toistaiseksi 
julkistanut valvontamaksuja koskevia yksi-
tyiskohtaisia sääntöjä. EKP:n perimät val-
vontamaksut eivät poista kansallisen viran-
omaisen oikeutta periä valvontamaksuja. 
Kansallista lainsäädäntöä joudutaan mahdol-
lisesti tältä osin kuitenkin myöhemmin tar-
kistamaan, kun yhteinen valvontamekanismi 
otetaan käyttöön. 
 
 
3  Nykyti lan arvioint i  

3.1 Taloudellista asemaa koskevat vaa-
timukset 

3.1.1 Yleisarviointi 

Nykyistä lakia on tarpeen muuttaa luotto-
laitosdirektiivin täytäntöön panemiseksi ja 
EU:n vakavaraisuusasetuksesta seuraavien 
muutosten huomioonottamiseksi Suomen 
lainsäädännössä. Koska luottolaitosten talou-
dellista asemaa koskevista vaatimuksista 
säädetään pääosin EU:n vakavaraisuusase-
tuksessa, joka on sellaisenaan toimialaa suo-

raan velvoittavaa lainsäädäntöä, vastaavat tai 
ristiriitaiset lainsäädännössä olevat säännök-
set on tarpeen kumota.  

Luottolaitoksiin EU:n vakavaraisuusase-
tuksessa säädetyn minimipääomavaatimuk-
sen lisäksi sovellettavia lisäpääomavaati-
muksia koskevat määräykset sisältyvät luot-
tolaitosdirektiiviin. Tämän vuoksi lakiin on 
tarpeen sisällyttää direktiivin edellyttämät 
säännökset näistä lisäpääomavaatimuksista. 
Vastaavia säännöksiä ei sisälly nykyiseen 
lainsäädäntöön. Samalla on tarpeen arvioida 
myös muuta finanssimarkkinoiden makrova-
kauden valvontaa koskevan lisäsääntelyn tar-
vetta erityisesti niiden suositusten johdosta, 
joita muun muassa Baselin pankkivalvonta-
komitea, Euroopan järjestelmäriskikomitea 
sekä Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 
ovat antaneet finanssimarkkinoiden makro-
vakauden valvonnan tehostamiseksi. Makro-
vakauden valvonnalla tarkoitetaan tässä esi-
tyksessä sellaisten rahoitusjärjestelmässä 
syntyvien tai vahvistuvien järjestelmäriskien 
ehkäisyä, jotka toteutuessaan aiheuttaisivat 
merkittäviä kokonaistaloudellisia kustannuk-
sia. 

Maksuvalmiutta koskevat täysharmonisoi-
dut EU-vaatimukset on tarkoitus antaa vuo-
teen 2015 mennessä. Direktiivi ja EU:n va-
kavaraisuusasetus mahdollistavat kansallisten 
maksuvalmiussäännösten säilyttämisen ja 
käyttöönottamisen siihen asti, kunnes Euroo-
pan unionissa määritellään ja otetaan täysi-
määräisesti käyttöön maksuvalmiusvaati-
muksia koskevat sitovat vähimmäisvaati-
mukset vuoden 2018 alusta lähtien. Nykyi-
sestä laista poikkeavien maksuvalmiusvaati-
muksien säätämiselle pelkästään kyseiseksi 
siirtymäajaksi ei kuitenkaan ole nähtävissä 
riittäviä perusteita. Tämä johtuu erityisesti 
siitä, että tulevan EU-tason maksuvalmius-
sääntelyn yksityiskohtainen sisältö ei ole vie-
lä tiedossa eikä suomalaisten pankkien mak-
suvalmiuden hallinnassa ole toisaalta ilmen-
nyt sellaisia puutteita, että nykyistä lainsää-
däntöä pitäisi kiireellisesti muuttaa. Lisäksi 
direktiivi edellyttää, että valvontaviranomai-
selle on annettava joka tapauksessa oikeus 
asettaa määrällisiä maksuvalmiusvaatimuksia 
luottolaitokselle, joka valvontaviranomaisen 
arvion mukaan ei todennäköisesti seuraavan 
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kahdentoista kuukauden aikana täytä toimi-
lupaedellytyksiä. 

EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan ko-
mission tulee viimeistään vuonna 2016 antaa 
ehdotus siitä, tulisiko Basel III -uudistuksen 
mukainen vähimmäisomavaraisuusaste sää-
tää sitovaksi. Vaikka asetus mahdollistaa 
vaatimuksen säätämisen sitovaksi kansalli-
sella lainsäädännöllä jo ennen sen mahdollis-
ta säätämistä sitovaksi EU-tasolla, tätä ei ole 
muun muassa tasapuolisten kilpailuedellytys-
ten turvaamisen näkökulmasta pidetty tarkoi-
tuksenmukaisena ennen kuin sitovasta sään-
telystä on sovittu kansainvälisellä tasolla. 

Uudessa luottolaitosdirektiivissä asetetaan 
nykyistä yksityiskohtaisempia laadullisia 
vaatimuksia luottolaitosten riskinhallinnalle 
ja valvontaviranomaisen velvollisuudelle laa-
tia säännöllisesti sitä koskeva arvio. Laissa 
on siten tarpeen säätää nykyistä yksityiskoh-
taisemmin luottolaitosten ja Finanssivalvon-
nan tähän liittyvistä velvollisuuksista. Nykyi-
sen lain soveltamisessa ei toisaalta ole il-
mennyt sellaisia ongelmia, joiden vuoksi la-
kia olisi tarpeen muuttaa muuten kuin direk-
tiivin vähimmäisvaatimusten edellyttämällä 
tavalla. 

Muilta osin ei ole tarpeen arvioida luotto-
laitosten vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta 
koskevan sääntelyn muutostarpeita. Tämän 
vuoksi tässä yhteydessä on tarpeen tarkem-
min arvioida ainoastaan sitä, miten direktii-
vin edellyttämät lisäpääomavaatimukset on 
tarkoituksenmukaista saattaa voimaan kan-
sallisessa lainsäädännössä. 
 
3.1.2 Kiinteä lisäpääomavaatimus sekä jär-
jestelmäriskin kannalta merkittävien luotto-
laitosten lisäpääomavaatimukset 

Lakiin on tarpeen lisätä direktiivin täytän-
töönpanon edellyttämät kiinteää lisäpääoma-
vaatimusta sekä rahoitusjärjestelmän kannal-
ta merkittävien luottolaitosten lisäpääoma-
vaatimusta koskevat säännökset.  

Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävillä 
luottolaitoksilla tarkoitetaan tässä esityksessä 
sekä jäljempänä tarkemmin määriteltäviä 
maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kan-
nalta merkittäviä luottolaitoksia että muita 
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä 
luottolaitoksia. 

Kiinteä lisäpääomavaatimus perustuisi yk-
sinomaan lakiin ja sen olisi oltava vähintään 
2,5 prosenttia. Jäljempänä tarkemmin selos-
tettavista syistä ei ole tarkoituksenmukaista 
säätää tätä korkeampaa vaatimusta ainakaan 
tässä vaiheessa. 

Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäville 
luottolaitoksille asetettavan lisäpääomavaa-
timuksen säätämiseen liittyy kansallista har-
kintaa erityisesti toimivaltaisen viranomaisen 
osalta. Näiltä osin direktiivi edellyttää, että 
joko luottolaitosten valvonnasta vastaava vi-
ranomainen tai makrovakauden valvontaa 
varten nimettävä muu viranomainen vastaa 
tämän vaatimuksen soveltamisen edellytyk-
senä olevasta luottolaitosten jakamisesta di-
rektiivin mukaisesti eri luokkiin. Koska vi-
ranomaiselta edellytettävä harkintavalta vas-
taa luonteeltaan muuttuvan lisäpääomavaa-
timuksen asettamista koskevaa harkintaval-
taa, on tarkoituksenmukaista, että näiden 
vaatimusten asettamisesta vastaa sama viran-
omainen. 

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittävät luottolaitokset määritel-
lään käytännössä kansainvälisellä tasolla Ba-
selin pankkivalvontakomiteassa ja Euroopan 
pankkiviranomaisen teknisillä sääntelystan-
dardeilla, minkä vuoksi niitä ei ole tässä vai-
heessa mahdollista tarkemmin määritellä 
laissa. Sitä vastoin muun rahoitusjärjestel-
män kannalta merkittävän luottolaitoksen 
määrittelyyn liittyy enemmän kansallista 
harkintaa. Tämän vuoksi lakiin on tarpeen si-
sällyttää muun rahoitusjärjestelmä kannalta 
merkittävän luottolaitoksen mahdollisimman 
objektiivinen määritelmä, josta viranomaisen 
tulisi kuitenkin voida poiketa, jos luottolaitos 
ei muuten täytä tällaisen luottolaitoksen kri-
teerejä. 
 
3.1.3 Muuttuva lisäpääomavaatimus ja muu 
makrovakauden valvonta 

Yleiset lähtökohdat 
 

Direktiivin täytäntöönpano edellyttää, että 
makrovakauden valvonta säädetään Finans-
sivalvonnan tai muun kansallisen viranomai-
sen tehtäväksi. Lisäksi direktiivi edellyttää, 
että makrovakauden valvonnasta vastaavalle 
viranomaiselle annetaan oikeus direktiivissä 
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säädetyin edellytyksin asettaa luottolaitoksil-
le edellä mainittu muuttuva lisäpääomavaa-
timus. Direktiivissä ei säädetä muista pakol-
lisista makrovakausvalvonnan välineistä. Eu-
roopan järjestelmäriskikomitean suosituksen 
mukaan jäsenvaltioilla on oltava riittävät val-
tuudet toteuttaa tarvittavat makrovakauspo-
liittiset toimenpiteet kansallisen rahoitusjär-
jestelmän vakautta uhkaavien järjestelmäris-
kien torjumiseksi. Tällaisia valtuuksia saate-
taan tarvita etenkin kotitalouksien ja yritys-
ten liiallisen velkaantumisen ja varallisuus-
hintojen liiallisen nousun jarruttamiseksi tar-
vittaessa. Erityisesti saattaa olla tarpeen var-
mistaa, että talouteen ei pääse muodostumaan 
epätervettä hinnanmuodostusta, mikä reaali-
hintojen kääntyessä laskuun voisi pahimmil-
laan aiheuttaa yleisen finanssikriisin. Suo-
men viranomaisilla ei ole tällä hetkellä sellai-
sia erityisiä keinoja tai valtuuksia, jotka on 
tarkoitettu nimenomaisesti finanssimarkki-
noiden makrovakauden turvaamiseksi. Tämä 
on otettu huomioon myös hallitusohjelmassa, 
jonka mukaan Finanssivalvonnalle tulee 
varmistaa toimivaltuudet makrovakauspoliit-
tisten välineiden käyttöönottoon muun muas-
sa yritysten ja kotitalouksien liiallisen vel-
kaantumisen hillitsemiseksi. 

Finanssimarkkinoiden makrovakausval-
vonnan keinovalikoima ei ole toisaalta vielä 
kansainvälisestikään vakiintunut ja keinojen 
käytöstä on toistaiseksi melko vähän käytän-
nön kokemusta. Lisäksi vuoden 2014 alusta 
lukien asteittain kiristyvä luottolaitosten 
yleinen EU:n vakavaraisuussääntely omalta 
osaltaan vahvistaa finanssijärjestelmän kykyä 
kestää ulkoisia ja sisäisiä shokkeja. Näistä 
syistä on perusteltua suhtautua nykytilantees-
sa maltillisesti kansallisessa harkinnassa ole-
vien lisävaatimusten asettamiseen.  

Makrovakausvalvonnan tarpeen on katsottu 
ensisijaisesti kohdistuvan pankkisektoriin. 
Viime aikoina on kuitenkin kiinnitetty kas-
vavaa huomiota myös niin kutsuttuun varjo-
pankkitoimintaan, jolla tarkoitetaan luottolai-
tossääntelyn ulkopuolelle jäävää osaa yhteis-
kunnan rahoituksenvälitysmekanismista. 
Varjopankkitoiminnan määrittely ja sen sään-
telytarpeen arviointi on kuitenkin vielä kan-
sainvälisestikin kesken. Etenkään Suomen 
markkinoilla ei ole tunnistettavissa sellaisia 
niin merkittäviä ei-säänneltyjä rahoituksen-

välittäjiä, että sääntelyn ulottaminen nykyistä 
laajemmalle olisi perusteltua ainakaan tässä 
vaiheessa. Tämän vuoksi makrovakauden 
valvonnan kehittämisessä voidaan pitäytyä 
nykyisessä lainsäädännössä tarkoitettujen 
luottolaitosten sääntelyyn ja valvontaan. 

Makrovakauden valvonnalle asetettavia 
vaatimuksia on tarkemmin arvioitu valtiova-
rainministeriön asettaman työryhmän muisti-
ossa ”Finanssimarkkinoiden makrotaloudel-
listen vaikutusten sääntely ja valvonta” (Val-
tiovarainministeriön julkaisuja 32/2012). 
 
Muuttuva lisäpääomavaatimus 
 

Vähimmäisvaatimuksena finanssimarkki-
noiden makrovakauden valvonnan kehittämi-
selle Suomessa on luottolaitosdirektiivin mu-
kaisen muuttuvan lisäpääomavaatimuksen si-
sällyttäminen osaksi Suomen lainsäädäntöä. 

Luottolaitosdirektiivin vaatimusten mukai-
sesti muuttuvan lisäpääomavaatimuksen aset-
tamisen ja purkamisen lähtökohtana tulee ol-
la luottokannan ja bruttokansantuotteen väli-
sen suhteen poikkeaminen kullakin vuosinel-
jänneksellä tämän suhteen pitkäaikaisesta 
trendistä. Empiiristen selvitysten mukaan 
vaatimuksen asettaminen ja purkaminen yk-
sinomaan tällä perusteella vaikuttaa kuiten-
kin epätarkoituksenmukaiselta. Tämän vuok-
si makrovakauden valvonnasta vastaavalla 
viranomaisella olisi oltava mahdollisuus 
käyttää myös muita perusteita, kuten tiettyjen 
varallisuuserien, esimerkiksi kiinteistöjen tai 
osakkeiden markkinahintojen huomattavaa 
nousua, tai tiettyjen velallisryhmien velkaan-
tumisasteen kasvua. Tällaisia muita perustei-
ta ei kuitenkaan näytä olevan ainakaan tois-
taiseksi mahdollista yksiselitteisesti määritel-
lä, saati muodostaa niistä kvantitatiivisia 
muuttujia, jotka voitaisiin ottaa osaksi vaati-
muksen laskentakaavaa. Tämän vuoksi aset-
tamisesta ja purkamisesta on perusteltua sää-
tää ainoastaan suhteellisen yleisellä tasolla 
tavoite- ja periaatepohjaisesti. 

Erityistä huomiota on tarpeen kiinnittää 
muuttuvan lisäpääomavaatimuksen lähtökoh-
tana olevan luottokantakäsitteen määritel-
mään, koska eri luotonantosektorit saattavat 
käyttäytyä samassa suhdannetilanteessa eri 
tavoin. Niin ikään huomiota on kiinnitettävä 
siihen, että myöskään suhdannevaihe ei ole 
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yksiselitteisesti määriteltävissä vaan esimer-
kiksi eri luotonsaajaryhmät saattavat olla tiet-
tynä ajankohtana eri suhdannevaiheessa. 
Näistä syistä on tarpeen tunnistaa ne luo-
tonannon sektorit ja varallisuusryhmät, jotka 
ovat finanssimarkkinoiden makrovakauden 
kannalta keskeisiä. Muuttuvan lisäpääoma-
vaatimuksen asettamiseen liittyy lisäksi mer-
kittäviä tilastotietojen luotettavuuteen ja 
ajantasaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Tämä 
puoltaa osaltaan sitä, ettei vaatimuksen aset-
taminen voi perustua mekaanisesti yhteen tai 
edes useaan ennalta määrättyyn tunnuslu-
kuun. 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asetta-
misessa on lisäksi otettava huomioon se, että 
EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan kan-
sallisten valvontaviranomaisten tulee seurata 
kotivaltionsa kiinteistömarkkinoiden kehitys-
tä ja tarvittaessa asettaa asunto- ja liikekiin-
teistövakuudellisille luotoille asetuksen mu-
kaista vähimmäisvaatimusta korkeampi ris-
kikerroin. Tämä valtuus perustuu valvontavi-
ranomaisia suoraan sitovaan asetukseen eikä 
sen käyttämistä voida sen vuoksi säännellä 
kansallisella lainsäädännöllä. Tämä mahdol-
lisuus on kuitenkin otettava huomioon pää-
tettäessä muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 
asettamisesta ja lisäksi sitä koskevaan pää-
töksentekojärjestelmään on tarkoituksenmu-
kaista soveltaa samoja periaatteita kuin 
muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettami-
seen. Korkeampien riskikertoimien asettami-
sella, ainakaan jos korotukset eivät ole huo-
mattavan suuria, ei kuitenkaan arvioida ole-
van niin suurta merkitystä, että ne voisivat 
merkittävästi korvata muuttuvan lisäpääoma-
vaatimuksen asettamista.  
 
 
Yleisten vakavaraisuusvaatimusten korotta-
minen  
 

Niissä maissa, joissa finanssisektorin suh-
teellinen osuus bruttokansantuotteesta on 
suuri, kuten esimerkiksi Iso-Britanniassa, 
Sveitsissä ja Ruotsissa, on pidetty finanssi-
markkinoiden makrovakauden kannalta tär-
keänä mahdollisuutta asettaa kansallisessa 
lainsäädännössä EU-lainsäädännön vähim-
mäisvaatimuksia korkeampia vakavaraisuus-
vaatimuksia.  

Koska luottolaitosdirektiivi perustuu mi-
nimiharmonisointiperiaatteeseen, sekä kiin-
teä että muuttuva lisäpääomavaatimus voi-
daan kansallisessa lainsäädännössä asettaa 
direktiivissä säädettyä vähimmäistasoa kor-
keammaksi. Lisäksi voidaan asettaa erillinen 
järjestelmäriskiä koskeva lisäpääomavaati-
mus. 

Suomen finanssimarkkinat ovat säilyneet 
1990-luvun alun pankkikriisin jälkeen verrat-
tain vakaina. Suomen finanssimarkkinoiden 
suhteellinen koko ei myöskään ole yhtä suuri 
kuin edellä viitatuissa maissa, joissa luotto-
laitoksille on haluttu asettaa kansainvälisiä 
vaatimuksia korkeampia pääomavaatimuksia. 
Suomen Pankin tilastojen mukaan Suomen 
koko rahoitussektorin osuus, sisäiset erät 
eliminoituina, oli 361 prosenttia bruttokan-
santuotteesta vuoden 2012 lopussa, ja vas-
taavasti suomalaisten luottolaitosten suhteel-
linen osuus nimellisestä bruttokansantuot-
teesta 282 prosenttia vastaavana ajankohtana. 
Tämän vuoksi makrovakauden valvontaa 
koskevan sääntelyn lähtökohdaksi on perus-
teltua ottaa tässä vaiheessa EU-
lainsäädännön vähimmäisvaatimukset. Tätä 
puoltaa osaltaan myös se, että etenkin kiin-
teiden pääomavaatimusten korottamisella voi 
olla myös kielteisiä reaalitaloudellisia vaiku-
tuksia, jos luottolaitokset eivät voi hankkia 
uutta vakavaraisuuspääomaa markkinoilta 
vaan joutuvat suhdannetilanteesta riippumat-
ta rajoittamaan luotonantoaan.  

Makrovakauden valvontaa koskevassa 
sääntelyssä on lisäksi tarpeen ottaa huomi-
oon, että EU:n vakavaraisuusasetuksen 458 
artiklan mukaan jäsenvaltion makrovakauden 
valvonnasta vastaava viranomainen voi esit-
tää komissiolle, että jäsenvaltiossa sovellet-
taisiin lakisääteisiä vaatimuksia ankarampia 
luottolaitosten taloudellista asemaa koskevia 
vähimmäisvaatimuksia. Neuvosto tai, jos 
neuvosto ei tee päätöstä, asianomainen jä-
senvaltio voisi mainitussa artiklassa tarkem-
min säädettävin edellytyksin tehdä päätöksen 
tällaisten ankarampien vaatimusten sovelta-
misesta kyseisessä jäsenvaltiossa.  
 
Sitova enimmäisluototussuhde  
 

Kansainvälisessä ja kotimaisessa keskuste-
lussa on yhtenä tärkeänä keinona pankkijär-
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jestelmästä syntyvien kokonaistaloudellisten 
riskien hillitsemiseksi esitetty asiakkaalle 
asunnon hankkimiseksi myönnettävän luoton 
määrän rajoittamista suhteessa luoton vakuu-
deksi annettavan, luotolla hankittavan omai-
suuden arvoon (niin kutsuttu enimmäisluoto-
tussuhde tai ”lainakatto”, englanniksi Loan to 
Value Ratio). Nykyiseen lakiin ei sisälly 
enimmäisluototussuhdetta koskevia säännök-
siä.  

Enimmäisluototussuhteella voidaan hillitä 
erityisesti kotitalouksien liiallista velkaantu-
mista ja vaimentaa niiden liiallisen velkaan-
tumisen ja asuntojen hintojen liiallisen nou-
sun toisiaan vahvistavaa haitallista kierrettä. 
Samalla tavoin sillä voidaan hillitä myös 
muiden kiinteistömarkkinoiden ja arvopape-
rimarkkinoiden ylikuumenemista. Näistä 
syistä ja eräistä muista maista saatujen vii-
meaikaisten kokemusten valossa sitovan 
enimmäisluototussuhteen käyttöönotolle 
myös Suomessa on nähtävissä painavia pe-
rusteita. Tällaisella rajoituksella voitaisiin 
erityisesti ehkäistä luotonannon kasvun ja 
vakuutena olevien omaisuusryhmien markki-
nahintojen kasvun välistä kierrettä. Tämän 
vuoksi on perusteltua sisällyttää lakiin sito-
vaa enimmäisluototussuhdetta koskevat vaa-
timukset yhtenä makrovakausvalvonnan vä-
lineenä EU-lainsäädännöstä johtuvien pakot-
tavien vaatimusten lisäksi. 

Enimmäisluototussuhdetta koskevia rajoi-
tuksia olisi tarkoituksenmukaista käyttää eri-
tyisesti asuntomarkkinoiden ylikuumenemi-
sen hillitsemiseksi niiden suuren kokonaista-
loudellisen merkityksen vuoksi. Muun va-
kuudellisen luotonannon osalta ei ole nähtä-
vissä samanlaista tarvetta. 

Ennustettavuuden näkökulmasta olisi pe-
rusteltua harkita enimmäisluototussuhteen 
pysyvää lakisääteistä rajoittamista. Tällainen 
pysyvä rajoitus olisi kuitenkin tarkoituksen-
mukaista säätää suhteellisen lieväksi, koska 
se tulisi sovellettavaksi suhdannetilanteesta 
riippumatta. Pysyvää rajoitusta tulisi kuiten-
kin voida tiukentaa poikkeuksellisissa tilan-
teissa, kun asuntohintojen nousu tai muiden 
asuntomarkkinoihin liittyvien riskien kasvu 
on erityisen voimakasta.  

Pysyvä enimmäisluototussuhdetta koskeva 
rajoitus olisi perusteltua säätää lievemmäksi 
ensiasunnon hankkimista koskevien lainojen 

osalta, koska enimmäisluototussuhde olisi 
omiaan rajoittamaan erityisesti ensiasunnon 
hankintaa.  

Harkittaessa sitovan enimmäisluototussuh-
teen säätämistä on tarpeen arvioida myös si-
tä, olisiko sääntelyn tavoitteiden kannalta pe-
rusteltua sallia asiakkaalla mahdollisesti ole-
vien muiden vakuuksien kuin luotolla hankit-
tavan omaisuuden huomioon ottaminen 
enimmäisluototussuhdetta laskettaessa. Tämä 
olisi perusteltua sen edellä todetun tavoitteen 
kannalta, että enimmäisluototussuhteen ra-
joittamisen keskeisenä makrovakaudellisena 
tavoitteena on hillitä kotitalouksien liiallista 
velkaantumista ja vaimentaa kotitalouksien 
liiallisen velkaantumisen ja asuntojen hinto-
jen (liiallisen) nousun toisiaan vahvistavaa 
haitallista kierrettä. Arvioinnissa on kuiten-
kin toisaalta otettava huomioon myös se, että 
tällaisten lisävakuuksien huomioon ottami-
nen heikentäisi sääntelyn yleistä tavoitetta 
vaimentaa luotonannon kasvun vaikutusta 
asuntohintojen yleiseen nousuun.  

Enimmäisluototussuhteen tehokkuutta liial-
lisen velanoton hillitsemisessä heikentäisi, 
jos vakuudellinen luotonanto siirtyisi sellais-
ten ulkomaisten luottolaitosten Suomessa 
oleville sivuliikkeille, joita tällaiset rajoituk-
set eivät koske. Tämän vuoksi on tarpeen 
ulottaa samanlainen sääntely myös ulkomais-
ten luottolaitosten Suomessa oleviin sivuliik-
keisiin. Tämä puolestaan edellyttää, että täl-
laisen sääntelyn voidaan katsoa kuuluvan 
isäntävaltion toimivaltaan niin sanotun ylei-
sen edun (general good) käsitteen nojalla.  

Enimmäisluototussuhteen haittoja ja hyöty-
jä sekä tehokkaalle enimmäisluototussuhteen 
sääntelylle asetettavia vaatimuksia on arvioi-
tu tarkemmin työryhmämuistiossa valtiova-
rainministeriön asettaman työryhmän muisti-
ossa ”Finanssimarkkinoiden makrotaloudel-
listen vaikutusten sääntely ja valvonta” (Val-
tiovarainministeriön julkaisuja 32/2012). 
 
 
Makrovakausvalvonnan hallinnollinen jär-
jestäminen 

 
Luottolaitosdirektiivi edellyttää, että jäsen-

valtioiden on kansallisessa lainsäädännössä 
määrättävä muuttuvan lisäpääomavaatimuk-
sen asettamisesta vastaava toimivaltainen vi-
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ranomainen. Hallitusohjelmassa omaksutun 
lähtökohdan mukaisesti makrovakausvalvon-
nan tulee kuulua Finanssivalvonnalle. Tämän 
vuoksi kansallisen lainsäädännön lähtökoh-
daksi on perusteltua ottaa se, että direktiivis-
sä tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaise-
na toimii Finanssivalvonta. 

Kansainvälisesti omaksuttujen yleisten pe-
riaatteiden mukaisesti finanssimarkkinoiden 
valvonnasta vastaavan viranomaisen tulee ol-
la valvontatoiminnassaan riippumaton. Otta-
en huomioon sen, että direktiivi ei edellytä 
että kansallisesti toimivaltainen viranomai-
nen makrovakausvalvonnan osalta on sama 
kuin luottolaitosten valvonnasta vastaava vi-
ranomainen, makrovakauden valvontaa kos-
keva päätöksentekojärjestelmä voidaan jär-
jestää tässä suhteessa joustavammin kuin 
varsinainen finanssimarkkinoiden valvonta. 

Finanssimarkkinoiden vakaudesta vastaa-
vat osaltaan myös valtiovarainministeriö, 
Suomen Pankki ja sosiaali- ja terveysministe-
riö. Nämä tahot ovat myös oikeutetut ni-
meämään edustajansa Finanssivalvonnan 
johtokuntaan. Tämän vuoksi vaikuttaa tarkoi-
tuksenmukaisimmalta vaihtoehdolta, että 
muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettami-
sesta ja purkamisesta, samoin kuin enim-
mäisluototussuhteen harkinnanvaraisesta ki-
ristämisestä, päättäisi Finanssivalvonnan joh-
tokunta.  

Koska Finanssivalvonnan ohella myös 
mainitut muut viranomaiset vastaavat osal-
taan finanssimarkkinoiden vakaudesta eikä 
Finanssivalvonnan itsenäisyys aseta saman-
laisia rajoitteita makrovakauden valvontaa 
koskevalle päätöksenteolle kuin Finanssival-
vonnan muu valvontatoiminta, päätösten 
valmistelu voidaan järjestää Finanssivalvon-
nan muusta päätöksenteosta poikkeavalla ta-
valla. Päätöksenteon valmistelussa on erityi-
sesti varmistettava, että siinä otetaan huomi-
oon edellä mainittujen viranomaisten näke-
mykset laajemminkin kuin näiden tahojen 
Finanssivalvonnan johtokuntaan nimeämien 
henkilöjäsenten kautta. Lainsäädännöllisenä 
vähimmäisvaatimuksena on tämän vuoksi pi-
dettävä, että mainituilla muilla viranomaisilla 
on lakisääteinen oikeus tulla kuulluksi ennen 
muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asetta-
mista tai purkamista koskevien päätösten te-
kemistä. Lisäksi on tarpeen varmistaa, että 

näillä viranomaisilla on itsenäinen aloiteoi-
keus makrovalvontavälineiden käyttöä kos-
kevassa päätöksenteossa. Tällaisen lakisää-
teisen yhteistoiminnan lisäksi on tarpeen 
huolehtia näiden viranomaisten riittävästä 
tietojenvaihdosta ja muusta epävirallisesta 
yhteistyöstä myös makrovälineiden käyttöä 
koskevan muodollisen päätöksentekoproses-
sin ulkopuolella. Sitä vastoin erillisen laki-
sääteisen toimielimen perustamiselle makro-
vakausvälineiden käyttöä koskevan päätök-
senteon valmistelua varten ei ole toistaiseksi 
nähtävissä perusteita. 
 
 
 
3.1.4 Sitova vähimmäisomavaraisuusaste 

EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan Eu-
roopan pankkiviranomaisen tulee seuraavan 
kolmen vuoden ajan seurata Basel III-
uudistuksen mukaisen kolmen prosentin vä-
himmäisomavaraisuusasteen soveltuvuutta 
sitovaksi rajoitukseksi, jonka jälkeen komis-
sion tulee antaa asiasta lainsäädäntöehdotus. 

Tämän johdosta tunnusluvun laskemista 
koskevat yksityiskohdat todennäköisesti tänä 
aikana jonkin verran muuttuvat. Lisäksi on 
todennäköistä, että useimmissa jäsenvaltiois-
sa ei oteta tänä aikana käyttöön sitovaa vä-
himmäisomavaraisuusastetta, jolloin tällaisen 
rajoituksen käyttöönotosta ennen sääntelyn 
harmonisointia koituisi suomalaisille luotto-
laitoksille kilpailuhaittaa. Näistä sekä edelli-
sessä kappaleessa mainituista syistä ei vaiku-
ta perustellulta sisällyttää Suomen lainsää-
däntöön sitovaa vähimmäisomavaraisuusas-
tetta koskevaa vaatimusta ennen kuin siitä 
säädetään harmonisoidusti EU-tasolla. 

Edellä todetusta huolimatta on kuitenkin 
tarpeen varautua Basel III-uudistuksen mu-
kaisen vähimmäisomavaraisuusvaatimuksen 
muuttumiseen sitovaksi lähivuosina. Sitoval-
le vähimmäisomavaraisuusasteelle on nähtä-
vissä vahvoja perusteita erityisesti globaalien 
finanssimarkkinoiden näkökulmasta esimer-
kiksi sen johdosta, että valtioiden niiden 
omassa valuutassa liikkeeseen laskemille 
velkasitoumuksille ei ehdotetussa uudessa-
kaan EU-lainsäädännössä asetettaisi mitään 
pääomavaatimusta. 
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3.2 Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä kos-
kevat vaatimukset 

Voimassa olevassa luottolaitoslaissa ei ole 
40 §:ään ja 49 §:ää lukuun ottamatta sään-
nöksiä luottolaitoksen hallinto- ja ohjausjär-
jestelmistä. Tarkempia säännöksiä on sisäl-
tynyt Finanssivalvonnan määräyksiin sekä 
palkitsemisjärjestelmien osalta valtiovarain-
ministeriön asetukseen. Lakiin on tarpeen li-
sätä direktiivin edellyttämät uudet vaatimuk-
set. Lisäksi nykyisin asetukseen ja Finanssi-
valvonnan määräyksiin sisältyvien keskeisten 
säännösten siirtäminen lain tasolle selkeyttäi-
si kansallista sääntelyä ja helpottaisi osaltaan 
Finanssivalvonnan toimintaa osana euroop-
palaista pankkivalvontajärjestelmää. Erityi-
sesti ottaen huomioon paikallispankkien 
osuuden Suomen rahoitusmarkkinoilla ja si-
joituspalveluyritysten sisältymisen säännös-
ten soveltamisalaan, laissa on toisaalta tar-
peen korostaa direktiivin mukaista suhteelli-
suusperiaatetta hallinto- ja ohjausjärjestelmiä 
koskevien säännösten soveltamisessa. 
 
 
3.3 Seuraamusjärjestelmä 

Nykyistä luottolaitostoiminnasta annettua 
lakia säädettäessä lain vahingonkorvaus- ja 
rangaistussäännökset säilytettiin pääosin en-
nallaan. Vahingonkorvausvastuuta koskeva 
sääntely tarkistettiin vastaamaan uuden osa-
keyhtiölain vastaavia säännöksiä. Merkittä-
vimpänä nykyisten seuraamussäännösten 
puutteena voidaan pitää sitä, ettei Finanssi-
valvonnan käytössä ole rikemaksua lukuun 
ottamatta riittäviä taloudellisia seuraamuksia 
luottolaitoksille tai niiden johdolle. Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisen vuonna 2009 
tekemässä selvityksessä (CEBS 2009 47) 
Suomi osoittautui ainoaksi EU:n jäsenvalti-
oksi, jossa valvontaviranomaisella ei ollut 
lainkaan toimivaltaa määrätä taloudellisia 
hallinnollisia seuraamuksia luottolaitoksille 
tai niiden johdolle. Selvityksen mukaan lähes 
kaikilla valvontaviranomaisilla oli oikeus 
määrätä seuraamuksia sekä luottolaitoksille 
että niiden johtohenkilöille. Lisäksi Suomi 
kuului niihin harvoihin jäsenvaltioihin, joissa 
valvontaviranomainen ei ollut määrännyt mi-
tään muitakaan hallintosanktioita luottolai-

toksille. Sittemmin Finanssivalvonta on an-
tanut muutaman julkisen varoituksen myös 
luottolaitoksille. Sen sijaan esimerkiksi 
Ruotsin toimivaltainen valvontaviran-
omainen (Finansinspektionen) on antanut 
vuosittain useita kymmeniä sanktioita luotto-
laitoksille. Ruotsin valvontaviranomaisen 
käytössä oleva sanktion enimmäismäärä luot-
tolaitoksille on nykyisin 50 miljoonaa Ruot-
sin kruunua. Edelleen selvityksen mukaan 
lähes kaikissa jäsenvaltioissa oikeus taloudel-
listen seuraamusten määräämiseen oli val-
vontaviranomaisella itsellään. Vain muuta-
massa valtiossa seuraamuksen määräsi joko 
valvontaviranomaisen yhteyteen perustettu 
erillinen sanktiokomitea tai jokin muu taho, 
kuten esimerkiksi keskuspankki tai ministe-
riö. Yhdessäkään jäsenvaltiossa sanktioiden 
määräämisoikeus ei kuulunut tuomioistuimil-
le. 

Merkittävä osa luottolaitosdirektiivissä 
säädetyistä hallinnollisten seuraamusten so-
veltamisalaan kuuluvista teoista ja laimin-
lyönneistä on sellaisia, joita luottolaitoslain 
nykyiset rangaistussäännökset eivät koske. 
Osa luottolaitoslain kriminalisoinneista kui-
tenkin kohdistuu samoihin rikkomuksiin kuin 
mistä direktiivi edellyttää säädettävän hallin-
nollisia seuraamuksia. Tältä osin luottolaitos-
lain rangaistussäännökset olisi mahdollista 
dekriminalisoida ja säätää vastaavat rikko-
mukset hallinnollisten seuraamusten sovel-
tamisalaan. Toisaalta kriminalisoinnit voitai-
siin näiltä osin jättää myös voimaan ja korva-
ta niillä ainakin osin direktiivissä säädettyjen 
hallinnollisten seuraamusten täytäntöönpano, 
koska direktiivi tämän sallii. Direktiivin mu-
kaan jäsenvaltiot voivat jättää säätämättä hal-
linnollisista seuraamuksista niiden säännös-
ten rikkomisen osalta, joihin sovelletaan kan-
sallista rikosoikeutta. Näin ollen kri-
minalisointien lisäksi kyseisten velvollisuuk-
sien vastaisesta menettelystä voitaisiin säätää 
direktiivin edellyttämällä tavalla hallinnolli-
sista seuraamuksista oikeushenkilöille.  

Direktiivin kansallinen täytäntöönpano 
edellyttää, että Finanssivalvonnan käytössä 
oleva seuraamusmaksu ulotetaan eräiltä osin 
koskemaan myös luottolaitoslain ja EU:n va-
kavaraisuusasetuksen vastaista menettelyä. 
Arvopaperimarkkinalainsäädännön koko-
naisuudistuksessa (HE 32/2012 vp) seuraa-
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musmaksun enimmäismäärää korotettiin niin, 
että nykyisin oikeushenkilölle määrättävä 
seuraamusmaksu voi olla enintään kymme-
nen prosenttia oikeushenkilön tekoa tai lai-
minlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdosta, 
kuitenkin enintään 10 miljoonaa euroa. 
Luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraa-
musmaksu saa puolestaan olla enintään 
kymmenen prosenttia henkilön viimeksi toi-
mitetun verotuksen mukaisista tuloista, kui-
tenkin enintään 100 000 euroa.  

Luottolaitosdirektiivin kansallinen täytän-
töönpano edellyttää, että seuraamusmaksun 
nykyisiä enimmäismääriä direktiivissä sää-
dettyjen rikkomusten osalta korotetaan. Di-
rektiivi ensinnäkin edellyttää, että oikeus-
henkilöiden liikevaihto lasketaan koko kon-
sernin liikevaihdosta, eikä ainoastaan tekoon 
tai laiminlyöntiin syyllistyneen oikeushenki-
lön liikevaihdosta. Finanssivalvonnasta anne-
tun lain seuraamusmaksusäännöstä on luotto-
laitoslakia ja EU:n vakavaraisuusasetusta 
koskevien rikkomusten osalta muutettava 
niin, että seuraamusmaksun kohteena olevan 
oikeushenkilön ollessa emoyrityksen tytär-
yritys, liikevaihdolla tarkoitetaan konsernin 
emoyrityksen konsernitilinpäätöksen mukais-
ta liikevaihtoa. Lisäksi seuraamusmaksun 
enimmäismäärän on oltava kymmenen pro-
senttia oikeushenkilön liikevaihdosta ilman, 
että siihen liitetään nykyisin voimassa olevan 
lain sisältämää kymmenen miljoonan euron 
absoluuttista ylärajaa. Samoin luonnolliselle 
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun 
enimmäismäärä on korotettava viiteen mil-
joonaan euroon. Nykyisen lain sisältämä 
henkilön tuloista laskettava kymmenen pro-
sentin enimmäismäärä on myös poistettava. 
Direktiivin kansallinen täytäntöönpano edel-
lyttää myös sitä, että seuraamusmaksu voi-
daan tarvittaessa määrätä kyseisiä enim-
mäismääriä suuremmaksi, mikäli rikkomuk-
sella saatu ja määriteltävissä oleva hyöty sitä 
edellyttää. Tällaisissa tapauksissa seuraa-
musmaksun enimmäismäärän tulee olla kaksi 
kertaa suurempi kuin rikkomuksesta saatu ta-
loudellinen hyöty, mikäli se on määritettävis-
sä. 

Luottolaitosdirektiivin täytäntöönpano 
edellyttää lisäksi, että luottolaitoslakiin ja Fi-
nanssivalvonnasta annettuun lakiin lisätään 
direktiivin 71 artiklan edellyttämät säännök-

set luottolaitosdirektiivin ja EU:n vakavarai-
suusasetuksen säännöksiä koskevien rikko-
musten ilmoittamisesta. Kyseinen vihje- tai 
ilmoituskanava (Whistleblowing -järjestelmä) 
tarjoaa ensinnäkin mahdollisuuden raportoi-
da Finanssivalvonnalle epäilyjä mahdollisista 
väärinkäytöksistä luottolaitosten toiminnassa. 
Toiseksi järjestelmä tarjoaa luottolaitosten 
palveluksessa oleville henkilöille mahdolli-
suuden raportoida sisäisesti työnantajalleen 
epäilyksiä mahdollisista väärinkäytöksistä. 
Nykyinen laki ei sisällä vastaavia säännöksiä. 
 
 
3.4 Sivuliikkeiden valvonta 

Luottolaitosdirektiivillä laajennetaan eräiltä 
osin isäntävaltion valvontaviranomaisten 
toimivaltaa valvoa ulkomaisen luottolaitok-
sen isäntävaltiossa olevaa sivuliikettä. Sivu-
liikkeiden valvonnan merkitys Suomessa 
saattaa tulevaisuudessa kasvaa, jos ulkomais-
ten pankkikonsernien Suomessa olevia tytär-
pankkeja vastaisuudessa muutetaan sivuliik-
keiksi. 

Finanssivalvonnan mahdollisuudet puuttua 
erityisesti Suomessa toimivien ulkomaisten 
luottolaitosten ja niiden sivuliikkeiden talou-
delliseen vakauteen ovat kuitenkin rajalliset, 
koska sivuliikkeet eivät ole erillisiä itsenäisiä 
oikeushenkilöitä. Isäntävaltion lainsäädännön 
mahdollisuudet rajoittuvat lähinnä sivuliik-
keen sulkemiseen tilanteessa, jossa sivuliike 
tai kyseinen ulkomainen luottolaitos eivät 
täytä isäntävaltion lainsäädännössä Euroopan 
unionin lainsäädännön mukaisesti asetettuja 
vaatimuksia. Lisäksi sivuliikkeiden maksu-
valmiudelle asetettavia vaatimuksia on tar-
kistettu vuonna 2010 tehdyllä lainmuutoksel-
la. 

Lakiin on kuitenkin tarpeen sisällyttää luot-
tolaitosdirektiivin mukaiset säännökset Fi-
nanssivalvonnan oikeudesta tehdä myös 
oma-aloitteisesti tarkastuksia sivuliikkeessä, 
jos se on tarpeen Suomen finanssimarkkinoi-
den vakauden turvaamiseen liittyvistä syistä, 
sekä oikeudesta vaatia sivuliikkeeltä tässä 
tarkoituksessa myös säännöllistä raportointia.  

Luottolaitosdirektiivin mukaan isäntävalti-
on valvontaviranomainen voi luottolaitosten 
tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
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vin (2001/24/EY) säännösten estämättä ryh-
tyä kriisitilanteissa tarpeellisiin toimiin tallet-
tajien ja sijoittajien aseman turvaamiseksi. 
Tällaiset toimenpiteiden vaikutus lakkaa kui-
tenkin heti, kun kotivaltion viranomainen 
aloittaa mainitun direktiivin mukaiset toimet. 
Finanssivalvonta voi jo nykyisen lain nojalla 
tällaisessa tilanteessa kieltää sivuliikettä jat-
kamasta toimintaansa ja esimerkiksi vastaan-
ottamasta uusia talletuksia. Nykyinen laki ei 
kuitenkaan mahdollista sivuliikkeen varojen 
jäädyttämistä talletuspaon estämiseksi samal-
la tavoin kuin talletuspankkien toiminnan 
keskeyttämisestä annetun lain (1509/2001) 
nojalla luottolaitosten osalta. 

Koska sivuliike ei ole oikeudellisesti itse-
näinen oikeushenkilö, ei Suomen lainsäädän-
nön nojalla voida rajoittaa ulkomaista luotto-
laitosta maksamasta erääntyneitä velkojaan 
ulkomailla. Suomen lailla ei mainitun direk-
tiivin mukaan voida myöskään säätää suoma-
laisten tallettajien etuoikeudesta sivuliikkeen 
vastaanottamiin talletusvaroihin ulkomaisen 
luottolaitoksen konkurssissa eikä muuten-
kaan heikentää ulkomaisten velkojien ase-
maa. 

Näistä syistä sivuliikkeen varojen jäädyt-
täminen sivuliikkeen sen Suomessa ottamien 
talletusten osalta olisi useimmissa tapauksis-
sa suomalaisten tallettajien kannalta vahin-
gollista, koska se voisi koskea ainoastaan ti-
lannetta, jossa vastaavaa varojen jäädyttämis-
tä ei ole tehty ulkomaisen luottolaitoksen ko-
tivaltiossa. Ulkomaiset tallettajat olisivat täl-
löin suomalaisia tallettajia paremmassa ase-
massa voidessaan nostaa talletuksiaan va-
paasti, mikä heikentäisi merkittävästi suoma-
laisten tallettajien mahdollisuuksia saada 
suoritus saatavastaan ulkomaisen luottolai-
toksen konkurssissa.  

On kuitenkin ajateltavissa, että joissain ti-
lanteissa ulkomaisen sivuliikkeen varojen 
jäädyttäminen voi olla tarpeen sen estämi-
seksi, että Suomessa toimivan ulkomaisen 
luottolaitoksen taloudelliset vaikeudet aiheut-
taisivat sivuliikkeessä sellaisen talletuspaon, 
joka voisi levitä suomalaisiin talletuspank-
keihin. Tämän vuoksi on tarpeen harkita ul-
komaisten sivuliikkeiden sisällyttämistä edel-
lä mainitun talletuspankkien toiminnan kes-
keyttämistä koskevan lain soveltamisalaan. 

Luottolaitosdirektiivin säännökset isäntä-
valtion oikeudesta valvoa ulkomaisten sivu-
liikkeiden maksuvalmiutta ovat epäselvät. 
Direktiivin 50 artiklan 4 kohdan artiklan 
mukaan isäntävaltio voi eräissä tilanteissa 
ryhtyä tarpeellisiin toimiin isäntävaltion tal-
lettajien ja sijoittajien aseman ja finanssi-
markkinoiden vakauden turvaamiseksi. 
Säännöksen suhdetta muuhun EU-
lainsäädäntöön, esimerkiksi EU:n vakavarai-
suusasetuksen mukaiseen, kotivaltiovalvon-
taan perustuvaan maksuvalmiussääntelyyn, ei 
direktiivissä ole määritelty. EU:n vakavarai-
suusasetuksen mukaiset täysharmonisoidut 
määrälliset maksuvalmiusvaatimukset on 
tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2015 alusta 
lähtien. Erityisesti tämän jälkeen on kyseen-
alaista, voiko isäntävaltio asettaa erillisiä 
vaatimuksia ulkomaisen ETA-sivuliikkeen 
valvonnalle.  

Nykyisen lain mukaan sivuliikkeen maksu-
valmiuden on oltava riittävällä tavalla turvat-
tu. Luottolaitosdirektiivi edellyttää lisäksi, et-
tä kotivaltion valvontaviranomaisten on val-
vottava, että luottolaitos täyttää sen maksu-
valmiuden valvonnalle asetetut laadulliset 
vaatimukset. Näiden vaatimusten mukaan 
luottolaitoksella on muun muassa oltava kir-
jallinen kuvaus maksuvalmiuden hallinnasta, 
joka sisältää muun ohessa kuvauksen siitä, 
miten luottolaitoksen ulkomaisten sivuliik-
keiden maksuvalmius turvataan. Isäntävalti-
on valvontaviranomaisella on direktiivin mu-
kainen oikeus saada kotivaltion viranomaisil-
ta tätä koskeva tarvittavat tiedot ja mahdolli-
suus valvontakollegiossa yhdessä luottolai-
toksen ja sen konsolidointiryhmän valvon-
taan osallistuvien muiden ETA-
valvontaviranomaisten kanssa arvioida luot-
tolaitoksen maksuvalmiuden hallinnan riittä-
vyyttä myös näiltä osin sekä tarvittaessa saat-
taa tätä koskeva erimielisyys Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisen ratkaistavaksi. 
Finanssivalvonta voi myös jo nykyisen lain 
perusteella kieltää ulkomaisen sivuliikkeen 
toiminnan jatkamisen, jos se katsoo että sivu-
liike ei täytä edellä mainittua vaatimusta si-
vuliikkeen maksuvalmiuden riittävästä tur-
vaamisesta. Finanssivalvonta voisi tehdä täl-
laisen päätöksen esimerkiksi sillä perusteella, 
että sivuliikkeen maksuvalmiutta ei ole tur-
vattu edellä tarkoitetussa ulkomaisen luotto-
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laitoksen maksuvalmiuden hallintasuunni-
telman edellyttämällä tavalla tai että suunni-
telma on sivuliikkeen osalta puutteellinen. 

Euroopan unionin lainsäädäntö ei estä 
kolmansien maiden luottolaitosten ulkomais-
ten sivuliikkeiden maksuvalmiuden säänte-
lyä. Palvelujen kaupan vapauttamista koske-
vista Suomea sitovista kansainvälisistä sopi-
muksista kuitenkin seuraa, että myöskään täl-
laisille sivuliikkeille ei voi asettaa ankaram-
pia vaatimuksia kuin kotimaisille luottolai-
toksille. Kolmansista maista olevien sivuliik-
keiden maksuvalmiudelle voidaan siten aset-
taa määrällisiä vaatimuksia vasta, kun tällai-
set vaatimukset aikanaan tulevat koskemaan 
suomalaisia luottolaitoksia. Tämän vuoksi ja 
koska Suomessa ei toistaiseksi ole kolman-
sista maista olevien ulkomaisten talletus-
pankkien sivuliikkeitä, myöskään kolmansis-
ta maista olevien sivuliikkeiden erilliselle 
maksuvalmiussääntelylle ei tässä yhteydessä 
vaikuta olevan riittäviä perusteita ainakaan 
ennen kuin suomalaisiin luottolaitoksiin ryh-
dytään soveltamaan määrällisiä maksuval-
miusvaatimuksia. Lisäksi tällaisten ulkomais-
ten sivuliikkeiden maksuvalmiuden ainakin 
laadulliselle hallinnalle voidaan asettaa ehto-
ja sivuliikkeen toimiluvassa jo nykyisen lain 
nojalla. 

Kolmansien maiden luottolaitosten sivu-
liikkeiden vakaan toiminnan varmistamiseksi 
on kuitenkin tarpeen harkita kotimaisten 
luottolaitosten perustamispääomaa vastaavan 
vaatimuksen asettamista tällaisille sivuliik-
keille. Vaikka niihin ei voisi soveltaa varsi-
naista pääomavaatimusta, koska ne eivät ole 
erillisiä oikeushenkilöitä, niiltä voitaisiin 
vaatia, että niillä on Suomessa jatkuvasti va-
roja vähintään luottolaitosten perustamispää-
omaa vastaava määrä. 
 
 
3.5 Menettelytavat asiakasliiketoimin-

nassa 

Laissa ei nykyisin velvoiteta luottolaitoksia 
noudattamaan asiakasliiketoiminnassaan hy-
vää pankkitapaa, toisin kuin mitä esimerkiksi 
sijoituspalvelujen ja vakuutusten tarjonnan 
osalta on säädetty. Hyvä pankkitapa perustuu 
nykyisin ainoastaan pankkien itsesääntelyyn 
eikä mahdollista Finanssivalvonnan toimival-

tuuksien käyttämistä, jos pankki menettelee 
yleisesti pankkitoiminnassa noudatettujen 
käytäntöjen vastaisesti asiakkaan vahingoksi. 
Ainakaan kuluttaja-asemassa olevalla asiak-
kaalla ei myöskään usein ole käytännössä 
mahdollisuuksia saattaa riita-asiaa yleisen 
tuomioistuimen käsiteltäväksi oikeudenkäyn-
tikuluriskin vuoksi. Näistä syistä on tarpeen 
harkita lakiin nimenomaista säännöstä, jossa 
luottolaitokset velvoitettaisiin noudattamaan 
hyvää pankkitapaa. 
 
3.6 Luottolaitosten valvonta 

YVM-asetus on suoraan sitova, minkä 
vuoksi sen määräyksiä ei ole tarpeen erikseen 
saattaa voimaan kansallisessa lainsäädännös-
sä. Laissa on kuitenkin syytä selvyyden 
vuoksi todeta, että Finanssivalvonta voi käyt-
tää lain mukaista toimivaltaansa ainoastaan 
siltä osin kuin sitä ei ole mainitulla asetuksel-
la siirretty yksinomaan EKP:lle. Finanssival-
vonnan yhteistyö EKP:n kanssa määräytyisi 
niin ikään mainitun asetuksen sekä sen nojal-
la annettujen EKP:n asetusten ja päätösten 
mukaisesti eikä siitäkään ole tarpeen eikä 
osin mahdollista säätää laissa erikseen. 
 
 
4  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

4.1 Tavoitteet  

Esityksen tarkoituksena on tehdä kansalli-
seen lainsäädäntöön luottolaitosdirektiivin ja 
EU:n vakavaraisuusasetuksen edellyttämät 
muutokset.  

Tavoitteena on luottolaitosdirektiivin edel-
lyttämällä tavalla vahvistaa luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten tappionkantokykyä ja 
parantaa niiden maksuvalmiutta Baselin 
pankkivalvontakomitean suositusten mukai-
sesti. Lisäksi ehdotusten tarkoituksena on yh-
tenäistää finanssimarkkinoiden sääntelyä 
EU:ssa korvaamalla kansalliseen lainsäädän-
töön sisältyvät luottolaitosten ja sijoituspal-
veluyritysten taloudellisen aseman valvontaa 
koskevat säännökset toimialaa suoraan sito-
valla EU:n vakavaraisuusasetuksella. 

Lisäksi ehdotetuilla säännöksillä pyritään 
parantamaan luottolaitosten ja sijoituspalve-
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luyritysten hallintoa ja riskienhallintaa sekä 
taloudellisen aseman, hallinnon ja riskienhal-
linnan valvontaa sekä tehostamaan lain nou-
dattamista säätämällä nykyistä ankarampia 
seuraamuksia lain noudattamisen laiminlyö-
misestä. 

Tehokkaat hallinnolliset seuraamusjärjes-
telmät ovat tarpeen turvaamaan EU:n pank-
kisääntelyn noudattamisen, suojaamaan 
pankkipalvelujen käyttäjiä sekä varmista-
maan pankkimarkkinoiden turvallisuuden ja 
vakauden. Nykyisin voimassa olevien seu-
raamusjärjestelmien on havaittu olevan riit-
tämättömiä ja vaihtelevan jäsenvaltiosta toi-
seen. Samoin hallinnollisten seuraamusten 
tosiasiallisessa käyttämisessä on ollut huo-
mattavia kansallisia eroja. Näistä syistä 
Suomen kansallista seuraamusjärjestelmää 
on lujitettava direktiivin tavoitteiden mukai-
sesti säätämällä riittävän varoittavista hallin-
nollisista seuraamuksista, joita sovelletaan 
direktiivin ja asetuksen tärkeimpiä säännök-
siä rikottaessa. Euroopan komissio tulee 
myös valvomaan sitä, kuinka tehokkaasti di-
rektiivin edellyttämä seuraamusjärjestelmä 
on jäsenvaltioissa tosiasiallisesti toimeenpan-
tu ja toiminut. Tässä arvioinnissa ratkaisevi-
na kriteereinä ovat sekä havaittujen rikko-
musten ja määrättyjen seuraamusten luku-
määrä että seuraamusten määräämisessä so-
vellettavat käytännöt. Luottolaitosdirektiivin 
71 artiklan edellyttämien vihje- tai ilmoitus-
kanavien tarkoitus on nostaa säännöksiä rik-
kovien kiinnijäämisriskiä ja tehostaa näin 
säännösten noudattamista ja niiden valvon-
taa. Toimiva yhtiön sisäinen ilmoituskanava 
tehostaa myös yhtiön sisäistä riskien hallin-
taa. 

Esityksen tavoitteena on lisäksi selkeyttää 
Finanssivalvonnan toimivaltaa suurimpien 
luottolaitosten valvontavastuun siirtyessä 
EKP:lle YVM-asetuksen mukaisesti. 

Ehdotuksella pyritään myös selkeyttämään 
nykyisen lainsäädännön rakennetta. 
 
 
4.2 Keskeiset ehdotukset 

4.2.1 Lainsäädännön rakenne  

Nykyinen luottolaitoslaki ehdotetaan kor-
vattavaksi uudella samannimisellä lailla. La-

ki vastaisi pääosin nykyistä lakia lukuun ot-
tamatta luottolaitoksen vakavaraisuutta ja 
muuta taloudellista asemaa koskevia sään-
nöksiä, mukaan lukien luottolaitoksen talou-
dellista asemaa koskevien tietojen julkista-
minen, joista pääosin säädetään suoraan sito-
valla EU:n vakavaraisuusasetuksella. Vaka-
varaisuussääntelyn osalta lakiin ehdotetaan 
kuitenkin lisättäväksi luottolaitosdirektiivin 
edellyttämät säännökset luottolaitoksille ase-
tettavista lisäpääomavaatimuksista. 

Euroopan unionin asetuksen oikeudellises-
ta luonteesta seuraa, että lain tai sen nojalla 
annettujen alemmanasteisten säädösten tai 
määräysten ollessa ristiriidassa EU:n vakava-
raisuusasetuksen tai sen nojalla annetun 
alemman asteisen suoraan velvoittavan sään-
telyn kanssa asetuksen ja alemmanasteisen 
säädöksen säännökset syrjäyttäisivät kansal-
liset säännökset ja määräykset. 

Lain rakenteen selkeyttämiseksi lain luvut 
ehdotetaan jaettavaksi erillisiin osastoihin ja 
kunkin luvun pykälät ehdotetaan numeroita-
vaksi nykyisestä poiketen lukukohtaisesti. 

Luottolaitoksen toimilupahakemukseen si-
sällytettävistä tiedoista sekä luottolaitoksen 
omistajavalvontaan liittyvästä ilmoitusvel-
vollisuudesta säädettäisiin tarkemmin, kuten 
nykyisinkin, valtiovarainministeriön asetuk-
sella. Nykyisestä poiketen valtiovarainminis-
teriön asetuksella annettaisiin tarkemmat 
määräykset myös lisäpääomavaatimusten 
asettamisesta ja julkistamisesta. Lisäksi eh-
dotetaan, että EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena 
eräiden suurten asiakasriskien sääntelyyn liit-
tyvien kysymysten osalta toimisi valtiova-
rainministeriö. Tämän mukaisesti asetukseen 
sisältyvien sääntelyvaihtoehtojen valinnasta 
näiltä osin päätettäisiin niin ikään, kuten ny-
kyisinkin, valtiovarainministeriön asetuksel-
la.  

EU:n vakavaraisuusasetuksen sitovan luon-
teen vuoksi Finanssivalvonnan oikeus antaa 
tarkempia määräyksiä rajoittuisi käytännössä 
merkittävästi. Laissa säädettäisiin kuitenkin 
edelleen nykyistä lakia vastaavasti Finanssi-
valvonnan oikeudesta antaa luottolaitosdirek-
tiivin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen täytän-
töönpanon edellyttämiä tarkempia määräyk-
siä. Käytännössä nämä määräykset voisivat 
koskea lähinnä lisäpääomavaatimusten las-
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kemista ja julkistamista sekä niitä seikkoja, 
joissa asetukseen sisältyy sellaisia sääntely-
optioita, joiden valinta on asetuksessa säädet-
ty toimivaltaisen viranomaisen tehtäväksi ei-
kä ehdotetussa laissa ole erikseen säädetty 
tällaisen toimivallan kuulumisesta valtiova-
rainministeriölle. 
 
 
 
4.2.2 Luottolaitoksen taloudellisen aseman 
valvonta 

Kiinteä sekä järjestelmäriskin kannalta mer-
kittäviin luottolaitoksiin sovellettava lisä-
pääomavaatimus 
 

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi direktii-
vin edellyttämät pakolliset säännökset kiinte-
ästä lisäpääomavaatimuksesta sekä rahoitus-
järjestelmän kannalta merkittäville luottolai-
toksille asetettavista lisäpääomavaatimuksis-
ta. Viimeksi mainitut lisäpääomavaatimukset 
asetettaisiin direktiivin mukaisesti erikseen 
maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kan-
nalta merkittäville luottolaitoksille ja muille 
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäville 
luottolaitoksille. Ensiksi mainituilla tarkoite-
taan luottolaitoksia, joiden maksukyvyttö-
myys olisi uhka koko maailman rahoitus-
markkinoiden vakaudelle, ja viimeksi maini-
tuilla luottolaitoksia, jotka saattaisivat vas-
taavasti aiheuttaa uhkaa Suomen tai EU:n ra-
hoitusmarkkinoiden vakaudelle.  

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittävien luottolaitosten lisäpää-
omavaatimusta ei ole tarpeen erikseen tar-
kemmin määritellä, koska käytännössä tällai-
set luottolaitokset ja niihin sovellettavat lisä-
pääomavaatimukset yksilöidään kansainväli-
sellä tasolla. Sitä vastoin muut rahoitusjärjes-
telmän kannalta merkittävät luottolaitokset 
on tarpeen määritellä objektiivisin kriteerein 
lain riittävän ennustettavuuden varmistami-
seksi ja viranomaisen harkintavallan rajaami-
seksi perustuslain vakiintuneen tulkinnan 
kannalta riittävällä tavalla. Tämän vuoksi 
muulla rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävällä luottolaitoksella tarkoitettaisiin lähtö-
kohtaisesti luottolaitosta, jonka taseen loppu-
summa, tai jos tällaiseen luottolaitokseen so-
velletaan konsolidoitua valvontaa, sen ylim-

män suomalaisen emoyrityksen tasolla kon-
solidoidun taseen loppusumma on vähintään 
miljardi euroa. Finanssivalvonta voisi kui-
tenkin määrätä rajan ylittävällekin luottolai-
tokselle 0 prosentin pääomavaatimuksen, jos 
luottolaitos ei muuten täytä kansainvälisesti 
vakiintuneiden periaatteiden mukaisesti mää-
ritellyn rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävän luottolaitoksen kriteerejä. 

Kiinteä lisäpääomavaatimus olisi direktii-
vin vähimmäisvaatimuksen mukaisesti 2,5 
prosenttia luottolaitoksen EU:n vakavarai-
suusasetuksen mukaisesti lasketun kokonais-
riskin määrästä. Vaatimusta sovellettaisiin 
sekä yksittäisen luottolaitoksen että konsoli-
doidulla tasolla.  

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittäville luottolaitoksille asetet-
tavan lisäpääomavaatimuksen asettamiseksi 
toimivaltaisen viranomaisen olisi Euroopan 
pankkiviranomaisen antaman teknisen stan-
dardin mukaisia periaatteita noudattaen luo-
kiteltava tällaiset luottolaitokset viiteen luok-
kaan. Luokitus perustuisi direktiivin mukai-
siin periaatteisiin. Laissa säädettäisiin siitä, 
että alimpaan luokkaan sovellettaisiin 1,0 
prosentin lisäpääomavaatimusta ja kuhunkin 
seuraavaan luokkaan edelliseen luokkaan so-
vellettavaa lisäpääomavaatimusta 0,5 prosen-
tilla korotettuna, lukuun ottamatta ylintä 
luokkaa. Ylimpään luokkaan sovellettava li-
säpääomavaatimus olisi 3,5 prosenttia. Toi-
mivaltaiseksi viranomaiseksi ehdotetaan tältä 
osin Finanssivalvontaa. Samoin kuin muut-
tuvan lisäpääomavaatimuksen osalta, päätös 
olisi tehtävä Finanssivalvonnan johtokunnas-
sa ja ennen päätöksen tekemistä olisi kuulta-
va muita rahoitusmarkkinaviranomaisia.  

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittäville luottolaitoksille asetet-
tavaa pääomavaatimusta sovellettaisiin aino-
astaan konsolidointiryhmän ylimmän ETA-
alueella olevan emoyrityksen konsolidoidulla 
tasolla. 

Muille rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittäville luottolaitoksille asetettaisiin 0—2 
prosentin suuruinen lisäpääomavaatimus, 
jonka taso määräytyisi laissa tarkemmin sää-
dettävien perusteiden nojalla käyttäen vas-
taavantyyppistä luokittelua kuin maailman-
laajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittävien luottolaitosten lisäpääomavaati-
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muksen määrittelyssä. Vaatimusta sovellet-
taisiin luottolaitokseen, jonka konsolidoidus-
ta valvonnasta Finanssivalvonta vastaa, riip-
pumatta siitä onko tällainen konsolidointi-
ryhmä toisessa ETA-valtiossa olevan konso-
lidointiryhmän alakonsolidointiryhmä.  

Edellä mainittujen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittäville luottolaitoksille asetet-
tavien lisäpääomavaatimusten yhteensovit-
tamiseksi säädettäisiin direktiivin mukaisesti, 
että jos luottolaitokseen tai sen konsolidointi-
ryhmään tulisi sovellettavaksi molemmat li-
säpääomavaatimukset, näistä sovellettaisiin 
ainoastaan korkeampaa vaatimusta. 

Sekä kiinteä lisäpääomavaatimus että jär-
jestelmäriskin kannalta merkittävien luotto-
laitosten lisäpääomavaatimus olisi direktiivin 
edellyttämällä tavalla katettava yksinomaan 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 26—40 artik-
lassa määritellyllä ydinpääomalla. 

Kiinteän ja muuttuvan lisäpääomavaati-
muksen sekä rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittäviin luottolaitoksiin sovellettavan li-
säpääomavaatimuksen täyttämättä jättämises-
tä seuraisi direktiivin mukaisesti ainoastaan 
laissa tarkemmin säädettävä voitonjakorajoi-
tus. 

EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan 
omien varojen vähimmäismäärää koskevia 
vaatimuksia sovellettaisiin ainoastaan sijoi-
tuspalveluyrityksiin, jotka toteuttavat arvo-
paperikauppatoimeksiantoja asiakkaan lu-
kuun, antavat sijoitusneuvontaa taikka hoita-
vat asiakkaan omaisuutta tai muuten säilyttä-
vät asiakkaiden varoja. Tämän mukaisesti 
ehdotetaan, että myöskään lisäpääomavaati-
muksia ei sovellettaisi tällaisiin yrityksiin, 
vaikka siitä ei EU:n vakavarisuusasetuksessa 
eikä direktiivissä nimenomaisesti säädetä-
kään. Lisäksi ehdotetaan direktiiviin mukai-
sesti, että lisäpääomavaatimuksia ei sovellet-
taisi muihinkaan sijoituspalveluyrityksiin, 
joiden henkilöstön määrä on vähemmän kuin 
250 tai joiden taseen loppusumma on enin-
tään 250 000 euroa. 

Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien 
luottolaitosten lisäpääomavaatimuksia sovel-
lettaisiin myös sijoituspalveluyrityksiin, mut-
ta käytännössä sijoituspalveluyritykset jäisi-
vät Suomessa näiden vaatimusten ulkopuo-
lelle. 

 

Vakavaraisuus- ja maksuvalmiusriskien hal-
linnalle asetettavat laadulliset vaatimukset 
 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi luottolaitos-
direktiivin edellyttämät säännökset Finanssi-
valvonnan velvollisuuksista laatia valvottavia 
koskeva säännöllinen arvio (valvonta-arvio) 
sekä Finanssivalvonnan valtuuksista puuttua 
sellaisen valvottavan toimintaan, jonka riski-
en hallinta ei täytä lain ja EU:n vakavarai-
suusasetuksen vaatimuksia. Myös näiltä osin 
ehdotettu laki vastaisi pääosin nykyistä lakia. 

Nykyisestä laista poiketen lakiin sisällytet-
täisiin yksityiskohtaiset säännökset edellä 
mainittuun arvioon sisällytettävistä seikoista. 
Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset Finans-
sivalvonnan velvollisuudesta vahvistaa vuo-
sittainen valvontaohjelma sekä valvontaoh-
jelman vähimmäissisällöstä. Niin ikään ny-
kyisestä laista poiketen laissa säädettäisiin 
myös Finanssivalvonnan velvollisuudesta 
tehdä tarvittaessa luottolaitoksille kuormitus-
kokeita sekä tarkistaa säännöllisesti luottolai-
tosten vakavaraisuuslaskennassaan käytettä-
vien sisäisten menetelmien asianmukaisuus.  

Finanssivalvonnan valtuuksista puuttua sel-
laisen valvottavan toimintaan, jonka riskien 
hallinta ei täytä lain ja EU:n vakavaraisuus-
asetuksen vaatimuksia, säädettäisiin luotto-
laitosdirektiivin edellyttämällä tavalla ny-
kyistä laajemmin. Finanssivalvonnalle annet-
taisiin muun muassa oikeus rajoittaa tällaisis-
sa tilanteissa tulospalkkioiden maksamista 
luottolaitoksen johdolle, vaatia tiheämpää ja 
yksityiskohtaisempaa raportointia ja asettaa 
määrällisiä vaatimuksia maksuvalmiudelle. 
Lisäksi lakiin sisällytettäisiin nykyistä yksi-
tyiskohtaisemmat säännökset seikoista, jotka 
Finanssivalvonnan on otettava huomioon 
harkitessaan luottolaitoskohtaisen lisäpää-
omavaatimuksen asettamista sellaiselle luot-
tolaitokselle, jonka riskien hallinnassa on ha-
vaittu puutteita. Lakiin ehdotetaan lisäksi si-
sällytettäväksi direktiivin mukainen säännös 
Finanssivalvonnan velvollisuudesta antaa 
laissa tarkemmin määritellyissä kriisitilan-
teissa tietoja ulkomaan viranomaisille. 
 
Määrälliset maksuvalmiusvaatimukset 
 

Lakiin ei ehdoteta sisällytettäväksi EU:n 
vakavaraisuusasetuksen mahdollistamia mää-
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rällisiä maksuvalmiusvaatimuksia. Näiden 
vaatimusten on määrä tulla voiman suoraan 
asetuksen nojalla vuonna 2015, mutta asetus 
mahdollistaa vastaavien kansallisten vaati-
musten säätämisen jo ennen pakottavan sään-
telyn voimaantuloa. Kansalliset säännökset 
kumoutuisivat kuitenkin asetuksen tullessa 
tältä osin voimaan. 

Ottaen huomioon sitovien maksuvalmius-
vaatimusten keskeneräisyyden kansainväli-
sellä tasolla ja mahdollisen kansallisen lain-
säädännön lyhyen voimassaoloajan, määrälli-
siä maksuvalmiusvaatimuksia ei ole pidetty 
tässä vaiheessa perusteltuna esittää. Finans-
sivalvonta voisi sille ehdotettujen lisäval-
tuuksien nojalla kuitenkin asettaa tällaisia 
vaatimuksia sellaiselle luottolaitokselle, jon-
ka maksuvalmiusriskien hallinta ei täytä sille 
asetettuja laadullisia vaatimuksia.  
 
 
4.2.3 Makrovakauden valvonta  

Muuttuva lisäpääomavaatimus 
 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi luottolaitos-
direktiivin edellyttämät säännökset muuttu-
vasta lisäpääomavaatimuksesta. Muuttuvasta 
lisäpääomavaatimuksesta ehdotetaan säädet-
täviksi pääosin direktiivin vähimmäisvaati-
musten mukaisesti. 

Muuttuva lisäpääomavaatimus olisi enin-
tään 2,5 prosenttia luottolaitoksen EU:n va-
kavaraisuusasetuksen mukaisesti lasketusta 
kokonaisriskistä. Direktiivin vähimmäisvaa-
timuksista poiketen toisessa ETA-valtiossa 
sijaitseviin eriin sovellettaisiin kuitenkin 
muuttuvan lisäpääomavaatimuksen osalta si-
jaintivaltiossa kulloinkin sovellettavaa lisä-
pääomavaatimusta.  

Muuttuvaa lisäpääomavaatimusta sovellet-
taisiin sekä yksittäisen luottolaitoksen tasolla 
että konsolidoidulla tasolla. 

Muuttuva lisäpääomavaatimus olisi direk-
tiivin edellyttämällä tavalla katettava yksin-
omaan EU:n vakavaraisuusasetuksen 26—40 
artiklassa määritellyllä ydinpääomalla. 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen mää-
räämisen lähtökohtana olisi direktiivin mu-
kaisesti kultakin vuosineljännekseltä lasket-
tavan luottokannan ja bruttokansantuotteen 
välisen suhteen poikkeama tämän suhteen 

pitkäaikaisesta trendistä. Suhteen laskemises-
ta ehdotetaan säädettäväksi tarkemmin val-
tiovarainministeriön asetuksella. 

Koska edellä mainittu luottokannan ja brut-
tokansantuotteen suhde ei kaikissa tapauksis-
sa yksinään ole riittävä muuttuvan lisäpää-
omavaatimuksen tavoitteiden saavuttamisek-
si, lisäpääomavaatimuksen asettamisessa voi-
taisiin ehdotettujen säännösten mukaan käyt-
tää myös muita suhdannetilannetta kuvaavia 
muuttujia. Tällaisia olisivat erityisesti rahoi-
tusjärjestelmän vakauden kannalta merkittä-
vien varallisuushintojen nousu ja vakauden 
kannalta merkittävien toimialojen velkaantu-
neisuuden kasvu. Laissa ei kuitenkaan määri-
teltäisi tällaisia rinnakkaisia muuttujia tyh-
jentävästi vaan niiden käyttö jäisi kussakin ti-
lanteessa lisäpääomavaatimuksen asettami-
sesta vastaavan viranomaisen harkintaan. 

Lisäpääomavaatimuksen täyttäminen ei 
muista pääomavaatimuksen poiketen olisi 
toimilupaedellytys vaan vaatimuksen alittu-
misesta seuraisi ainoastaan direktiivin mu-
kainen voitonjakorajoitus, jonka suuruus 
määräytyisi direktiivin mukaisesti suhteessa 
alituksen määrään. Voitonjakorajoituksen li-
säksi luottolaitokselle, joka ei täytä lisäpää-
omavaatimusta, asetettaisiin velvollisuus laa-
tia suunnitelma toimenpiteistä, joihin luotto-
laitos aikoo ryhtyä täyttääkseen vaatimuksen. 

Lisäpääomavaatimuksen asettamista, pur-
kamista tai ennallaan pitämistä koskeva pää-
tös olisi tehtävä ja julkistettava perustelui-
neen neljännesvuosittain. 

Suhdannevaihteluja tasoittavien pääoma-
puskurien käytöstä makrovakauden valvon-
nassa ei ole toistaiseksi kertynyt kokemusta. 
Tämän vuoksi ja ottaen huomioon sen, että 
finanssisektorin suhteellinen koko Suomessa 
ei ole erityisen suuri ja suomalaiset luottolai-
tokset ovat kansainvälisesti katsoen varsin 
vakavaraisia, tässä vaiheessa ei ehdoteta si-
sällytettäväksi lainsäädäntöön muita lisäpää-
omavaatimuksia kuin edellä mainitut direk-
tiivin edellyttämät vähimmäislisäpääomavaa-
timukset. Myöskään Baselin pankkivalvonta-
komitean suosituksen mukaista kolmen pro-
sentin vähimmäisomavaraisuusastetta ei eh-
dota sisällytettäväksi Suomen lainsäädäntöön 
ennen kuin siitä säädetään harmonisoidusti 
EU-tasolla. 
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EU-säännösten mukaan lisäpääomavaati-
musta koskeva päätös on tarkistettava vähin-
tään neljännesvuosittain. Tämän lisäksi on 
katsottu tarpeelliseksi sisällyttää lakiin erityi-
set säännökset myös valtiovarainministeriön 
ja Suomen Pankin oikeudesta saattaa makro-
vakausvalvontaa koskeva asia Finanssival-
vonnan johtokunnan käsiteltäväksi milloin 
tahansa, jotta tarvittavien toimenpiteiden 
valmistelu voidaan aloittaa riittävän ajoissa. 
Ehdotetut säännökset eivät estäisi Finanssi-
valvontaa oma-aloitteisesti käsittelemästä li-
säpääomavaatimusten tarkistamista lakisää-
teisistä määräajoista riippumatta. Lisäpää-
omavaatimusten mahdollisimman oikea-
aikaisen asettamisen varmistamiseksi lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi myös säännös siitä, 
että ESRB:n makrovakauden valvontaan liit-
tyvät suositukset ja varoitukset on viipymättä 
saatettava Finanssivalvonnan johtokunnan 
käsiteltäväksi siltä osin kuin ne ovat Suomen 
kannalta merkityksellisiä. 

Finanssivalvonnan lakisääteisiä tehtäviä 
koskevaa säännöstä ehdotetaan täydennettä-
väksi lisäämällä viittaus makrovakauden val-
vontaa koskevien, laissa erikseen säädettyjen 
välineiden käyttöä koskeviin päätöksiin. Eh-
dotettujen muutosten ei ole katsottu edellyt-
tävän muita Finanssivalvonnan toimintaa ja 
sen tavoitteita koskevien yleissäännösten 
muuttamista erityisesti sen johdosta, että Fi-
nanssivalvonnan lakisääteisenä tehtävänä on 
jo nykyisin seurata ja arvioida finanssimark-
kinoiden ja finanssimarkkinoilla toimivien 
toimintaympäristön ja muiden yleisten toi-
mintaedellytysten kehitystä. Myös EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 124 ja 164 artiklassa 
tarkoitetut päätökset kiinteistövakuudellisiin 
saamisiin sovellettavan pääomavaatimuksen 
asettamisesta asetuksessa säädettyä tasoa 
korkeammaksi olisi tehtävä Finanssivalvon-
nan johtokunnassa, koska nämä päätökset 
liittyvät keskeisesti finanssimarkkinoiden 
makrovakauden valvontaan. 

Sijoituspalvelulakiin lisättäisiin säännös 
siitä, että lisäpääomavaatimuksia koskevia 
säännöksiä ei sovelleta laissa tarkemmin 
määriteltäviin pieniin ja keskisuuriin sijoi-
tuspalveluyrityksiin. Koska sijoituspalvelu-
yrityksillä ei ole arvioitu oleman Suomessa 
makrovakauden valvonnan kannalta suurta 
merkitystä, lakia ehdotetaan sovellettavaksi 

tältä osin luottolaitosdirektiivin vähimmäis-
vaatimusten mukaisesti, jotka määräytyvät 
EU:n pienten ja keskisuurten yritysten määri-
telmää koskevan Euroopan komission suosi-
tuksen 2003/36/EY perusteella. 
 
 
Muut makrovakauden valvonnan välineet 
 

EU-lainsäädännön edellyttämän pakollisen 
muuttuvan pääomavaatimuksen lisäksi ehdo-
tetaan että Suomen lainsäädäntöön sisällytet-
täisiin myös sitovaa enimmäisluototussuhdet-
ta koskevat säännökset. Ehdotuksen mukaan 
asunnon hankintaa varten myönnettävä laina 
ei saisi ylittää 90 prosenttia luoton vakuudek-
si annettavien vakuuksien arvosta kuitenkin 
siten, että ensiasuntoa hankittaessa sovellet-
taisiin lievempää 95 prosentin enimmäis-
luototussuhdetta. Rajoituksia ei ehdoteta 
koskemaan muuta vakuudellista luotonantoa 
tällaisen muun luotonannon suhteellisen vä-
häisen makrotaloudellisen merkityksen 
vuoksi. Enimmäisluototussuhdetta koskevat 
rajoitukset tulisivat sovellettaviksi vain tilan-
teissa, joissa luoton käyttötarkoituksena on 
asunto-osakkeiden tai asuinkiinteistön hank-
kiminen ja joissa luotolla hankittava asunto 
annetaan vakuudeksi. 

Lisäksi ehdotetaan, että pysyvää lakisää-
teistä enimmäisluototussuhdetta voitaisiin 
harkinnanvaraisesti tiukentaa, jos se on tar-
peen rahoitusvakauteen kohdistuvien riskien 
poikkeuksellisen kasvun rajoittamiseksi esi-
merkiksi asuntohintojen poikkeuksellisen 
nousun tai muiden asuntomarkkinoihin liitty-
vien riskien voimakkaan kasvun johdosta. Si-
tovan enimmäisluototussuhteen tiukentami-
sesta päättäisi Finanssivalvonta samalla ta-
voin kuin muuttuvasta lisäpääomavaatimuk-
sesta.  

Erityisesti ensiasunnon hankkimisen hel-
pottamiseksi ehdotetaan, että enimmäisluoto-
tussuhteen laskemisessa saataisiin ottaa 
huomioon myös asiakkaalla olevat muut va-
kuudet kuin luotolla hankittava asunto, hen-
kilötakauksia lukuun ottamatta. Tällaisten 
vakuuksien hyväksyminen ei myöskään tosi-
asiallisesti heikentäisi sääntelyn yhtenä ta-
voitteena olevaa kotitalouksien velkaantumi-
sen hillitsemistä. Finanssivalvonta voisi li-
säksi päättäessään edellä tarkoitetulla tavalla 
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enimmäisluototussuhteen tiukentamisesta ra-
joittaa huomioon otettavien vakuuksien mää-
ritelmää siten, että vakuuksiksi hyväksyttäi-
siin vain esinevakuudet, mutta ei esimerkiksi 
luotto- tai rahoituslaitoksen tai julkisyhteisön 
myöntämää takausta eikä vakuutusyhtiön 
myöntämää lainaturvavakuutusta. Henkilöta-
kaukset ehdotetaan kaikissa tapauksissa jätet-
täväksi huomioon ottamatta muun muassa 
sen vuoksi, että lainsäädännössä ei ole aikai-
sempien kriisien aikana saatujen kokemusten 
johdosta syytä luoda kannustimia henkilöta-
kauksien käytölle vakuuksina. 

Lakiin ei ehdoteta sisällytettäväksi muita 
kansallisessa harkinnassa olevia makrova-
kauden valvonnan välineitä, kuten luoton 
määrän suhdetta asiakkaan tuloihin koskevaa 
rajoituksia. Tällaisia muita valvontakeinoja 
on tarkoituksenmukaista arvioida myöhem-
min, kun nyt ehdotettujen valvontavälineiden 
käytöstä on saatu riittävästi kokemusta. 
 
 
Makrovakauden valvonnan hallinnollinen 
järjestäminen 
 

Direktiivin edellyttämäksi makrovakauden 
valvonnasta vastaavaksi viranomaiseksi eh-
dotetaan Finanssivalvontaa. Muuttuvan lisä-
pääomavaatimuksen asettamista ja purkamis-
ta tai enimmäisluototussuhteen tiukentamista 
koskevien päätösten ei ole arvioitu olevan 
luonteeltaan tai laajuudeltaan sellaisia, että 
niiden vuoksi olisi tarpeen perustaa uusi vi-
ranomainen tai luoda uusia viranomaisten la-
kisääteisiä yhteistyöelimiä.  

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asetta-
mista, purkamista ja ennallaan pitämistä sekä 
enimmäisluototussuhdetta koskevat päätökset 
olisi tehtävä Finanssivalvonnan johtokunnas-
sa, jonka jäseninä ovat kahden riippumatto-
man edustajan lisäksi valtiovarainministeri-
ön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen 
Pankin nimeämät jäsenet. Koska mainitut vi-
ranomaiset eivät kuitenkaan muodollisesti 
ole itse edustettuina johtokunnassa, lakiin 
ehdotetaan sisällytettäväksi nimenomainen 
säännös Finanssivalvonnan velvollisuudesta 
valmistella nämä päätökset yhdessä valtiova-
rainministeriön ja Suomen Pankin kanssa se-
kä pyytää näiltä viranomaisilta samoin kuin 

sosiaali- ja terveysministeriöltä lausunto en-
nen päätöksen tekemistä.  
 
 
4.2.4 Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä ja riski-
en hallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset  

Riskien hallintajärjestelmiä koskevat vaati-
mukset 
 

Luottolaitoksen riskienhallintajärjestelmiä 
koskevat velvollisuudet, joista säädetään di-
rektiivin 74—87 artiklassa, ehdotetaan sää-
dettäviksi direktiivin mukaisina ja sisällytet-
täväksi lain 9 lukuun. Sääntely tarkentuu 
voimassa olevaan sääntelyyn verrattuna si-
ten, että yleissäännöksen lisäksi lain tasolla 
säädettäisiin erikseen kutakin riskilajia kos-
kevista yksityiskohtaisemmista vaatimuksista 
nykyisten Finanssivalvonnan määräysten si-
jasta.  

Riskienhallinta olisi järjestettävä siten, että 
luottolaitoksen hallitus voi saada kokonais-
kuvan laitoksen sekä raportointihetken ris-
keistä että tulevista riskeistä. Merkittävän 
luottolaitoksen olisi perustettava hallituksen 
jäsenistä koostuva riskivaliokunta avusta-
maan hallitusta riskejä koskevissa asioissa. 
Merkittävällä luottolaitoksella tarkoitettaisiin 
laissa tarkemmin määriteltävää maailmanlaa-
juisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävää luottolaitosta sekä muuta rahoitusjär-
jestelmän kannalta merkittävää luottolaitosta, 
joille voitaisiin laissa ehdotetulla tavalla aset-
taa myös erityinen lisäpääomavaatimus. 

Luottolaitoksella olisi joka tapauksessa ol-
tava erityinen liiketoiminnoista riippumaton 
riskien valvontatoiminto, jonka johtajan 
asema olisi luotava vahvaksi luottolaitoksen 
organisaatiossa. Luottolaitoksen on ylläpidet-
tävä riittävästi omia voimavaroja luottoriski-
en arvioimiseksi eikä se saa enää luottaa 
kaavamaisesti tai mekaanisesti ulkopuolisiin 
luottoluokituksiin. Merkittävien luottolaitos-
ten on pyrittävä käyttämään sisäisen luotto-
luokituksen menetelmiä omien varojen ja 
olennaisten suurten luottoriskien arvioimi-
seen. Maksuvalmiuden ylläpitämistä — mu-
kaan luettuina niitä koskevat kuormitustestit 
ja maksuvalmiuden palauttamissuunnitelman 
ylläpitovelvollisuus — koskevat aiempaa 
tarkemmat vaatimukset. Luottolaitoksen on 
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myös arvioitava riskienhallintajärjestelmiään 
vuosittain. 
 
Hallinto- ja ohjausjärjestelmät 
 

Direktiivi sisältää aiempaa tarkempia hal-
linto- ja ohjausjärjestelmiä koskevia keskei-
siä periaatteita, kuten hallituksen tehtäviä, 
kokoonpanoa, jäsenten osaamista sekä halli-
tustyöskentelyn laatua koskevia velvolli-
suuksia. EU:n vakavaraisuusasetuksen 422 
artiklan mukaan luottolaitoksen on julkistet-
tava sekä riskienhallintapolitiikan sekä hal-
linto- ja ohjausjärjestelmien sisältö.  

Muun muassa hallinto- ja ohjausjärjestel-
miä yleisesti koskeva direktiivin 88 artikla ja 
hallituksen jäsenille asetettavia vaatimuksia 
koskeva 91 artikla ovat uusia ja niitä vastaa-
vat säännökset on tarpeen sisällyttää lakiin. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännök-
set nimitysvaliokunnasta, tarkastusvaliokun-
nasta ja luottolaitoksen johdon ajankäytöstä. 
 
Palkitseminen 
 

Palkitsemisjärjestelmiä koskevat ehdotetut 
säännökset perustuvat direktiivin 92—96 ar-
tiklaan ja pysyvät asiallisesti lähes muuttu-
mattomina. Voimassa oleva sääntely ehdote-
taan kuitenkin selvyyden vuoksi siirrettäväk-
si valtiovarainministeriön asetuksesta 
(1372/2010) lakiin. Muuttuvia palkkioita 
koskevat direktiivin periaatteet tarkentuvat 
kuitenkin jonkin verran. Kiinteän ja muuttu-
van palkkion välisten perusteiden on selkeäs-
ti erotuttava toisistaan. Muuttuvan palkkion 
enimmäismääräksi säädettäisiin 100 % hen-
kilölle maksettavan kiinteän palkkion koko-
naismäärästä. Yhtiökokouksen päätöksellä 
olisi mahdollista hyväksyä muuttuva palkkio, 
joka on enintään 200 % kiinteästä palkkiosta. 
Kuten nykyään, luottolaitoksen on EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 435 artiklan nojalla tu-
levaisuudessa edelleen julkistettava keskeiset 
tiedot palkitsemisjärjestelmistään. 

Ainoa palkitsemisjärjestelmiä koskeva di-
rektiivin artiklakohta, jota ei pidetä tarpeelli-
sena panna täytäntöön kansallisesti, on 94 ar-
tiklan 1 kohdan g alakohdan (iii) luetelma-
kohta, joka koskee muuna kuin rahana mak-
settaviin muuttuviin palkkioihin sovelletta-
vaa diskonttokorkoa. Mikäli artiklakohta 

pantaisiin täytäntöön, se kasvattaisi käytän-
nössä muuttuvien palkkioiden sallittua 
enimmäismäärää.  

 
Luottolaitoksen hallintoelin, johto ja toimiva 
johto 
 

Laissa ehdotetaan hallintoon ja ohjaukseen 
liittyvissä säännöksissä käytettäväksi yläkä-
sitteenä termiä luottolaitoksen ”johto”. Se 
olisi laajempi kuin osakeyhtiölain ja osuus-
kuntalain 6 luvun käsite, jonka mukaan ”joh-
dolla” tarkoitetaan vain hallitusta, hallinto-
neuvostoa ja toimitusjohtajaa. Luottolaitok-
sen ”johtoon” ehdotetaan siten sisältyväksi 
alaryhmänä myös laissa erikseen määriteltä-
vä ”toimiva johto”. Sillä tarkoitettaisiin toi-
mitusjohtajaa sekä kaikkia toimitusjohtajan 
välittömässä alaisuudessa toimivia henkilöi-
tä, jotka ovat luottolaitoksen ylimmissä joh-
totehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat luotto-
laitoksen toimintaa.  

Finanssivalvonnan määräyksissä käytetään 
tällä hetkellä vastaavaa terminologiaa (1.3 
Luotettava hallinto ja toiminnan järjestämi-
nen, kohta 5.2 ”Toimiva johto”). Termi 
”toimiva johto” palvelee luottolaitoksia kos-
kevaa sääntelyä, sillä useat velvollisuudet – 
esimerkiksi hallituksen valvontatehtävä sekä 
johdon ammattitaitoa ja luotettavuutta kos-
keva, niin kutsuttu ”fit and proper” –
sääntely, kohdistuu myös yhtiöoikeudellisen 
johdon ulkopuolisiin henkilöihin.  
 
4.2.5 Seuraamusjärjestelmä  

Luottolaitosdirektiivin sisältämät hallinnol-
liset seuraamusäännökset ehdotetaan sisälly-
tettävän luottolaitostoiminnasta annetun lain 
22 lukuun. Sijoituspalvelulain 15 lukuun eh-
dotetaan sisällytettävän vastaavat seuraamus-
säännökset sellaisten luottolaitostoiminnasta 
annetun lain ja EU:n vakavaraisuusasetuksen 
säännösten rikkomisten osalta, joita sovelle-
taan myös sijoituspalveluyrityksiin. Luotto-
laitosdirektiivin edellyttämät taloudelliset 
seuraamukset ehdotetaan sisällytettäviksi Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain mukaisen 
seuraamusmaksun soveltamisalaan. Muiden 
kuin seuraamusmaksun soveltamisalaan eh-
dotettujen säännösten ja määräysten laimin-
lyönnistä tai rikkomisesta voitaisiin edelleen 
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määrätä rikemaksu Finanssivalvonnasta an-
netun lain 38 §:n soveltamisedellytysten täyt-
tyessä taikka antaa julkinen varoitus Finans-
sivalvonnasta annetun lain 39 §:n perusteella. 
Hallinnollisten seuraamusten keskinäinen 
suhde ehdotetaan järjestettävän arvopaperi-
markkinalain kokonaisuudistuksessa omak-
sutuin tavoin. Julkinen varoitus olisi siten en-
sisijainen seuraamus kaikkien muiden kuin 
Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:ssä 
säädetyn rikemaksun ja lain 40 §:ssä sääde-
tyn seuraamusmaksun soveltamisalaan kuu-
luvien säännösten tai määräysten rikkomisen 
osalta. Rikemaksun sijaan voitaisiin myös 
poikkeuksellisesti määrätä seuraamusmaksu. 
Tämä edellyttäisi teon tai laiminlyönnin eri-
tyistä moitittavuutta. Seuraamusmaksun so-
veltamisalaan ehdotettujen säännösten rik-
komisesta voitaisiin Finanssivalvonnasta an-
netun lain 42 §:ssä säädetyin edellytyksin an-
taa seuraamusmaksun sijaan julkinen varoi-
tus. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 
1 momentin 1 kohdan mukaan rikemaksu 
voidaan määrätä sille, joka laiminlyö tai rik-
koo velvollisuuden toimittaa Finanssivalvon-
nalle 18 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettuja 
tietoja taikka muita tietoja, jotka on säädetty 
tai määrätty säännöllisesti toimitettavaksi Fi-
nanssivalvonnan laissa säädetyn tehtävän 
suorittamiseksi. Kyseisen säännöksen perus-
teella rikemaksua voidaan siten soveltaa 
myös kaikkien sellaisten luottolaitoslain ja 
EU:n vakavaraisuusasetuksen sekä niiden no-
jalla annettujen säännösten ja määräysten 
rikkomiseen, joissa on asetettu säännöllinen 
raportointivelvollisuus Finanssivalvonnalle. 
Tästä syystä ei ole tarpeen sisällyttää luotto-
laitostoiminnasta annettuun lakiin erillistä ri-
kemaksua koskevaa säännöstä, jossa tyhjen-
tävästi lueteltaisiin kaikki ne raportointivel-
vollisuudet, joiden rikkominen kuuluisi ri-
kemaksun soveltamisalaan. Jos Finanssival-
vonnalle säännöllisesti toimitettavia tietoja 
koskevien ja siten lähtökohtaisesti rikemak-
sun soveltamisalaan kuuluvien säännösten tai 
määräysten laiminlyönti tai rikkominen olisi 
erityisen moitittavaa, voitaisiin Finanssival-
vonnasta annetun lain 38 §:n 4 momentin pe-
rusteella rikemaksun sijaan määrätä poikke-
uksellisesti seuraamusmaksu. Lisäksi tietyt 
säännöllisen raportointivelvollisuuden rik-

komukset voivat jo lähtökohtaisesti sisältyä 
seuraamusmaksun soveltamisalaan, jolloin 
seuraamusmaksu olisi pääsääntöinen seu-
raamus.  

Nykyisen lain säännös luottolaitosrikokse-
na rangaistavista teoista ehdotetaan säilytet-
täväksi pääosin ennallaan, kuten myös nykyi-
set rangaistussäännökset salassapitovelvolli-
suuden rikkomisesta ja laittomasta varojen 
jakamisesta. Kyseisten tekojen moitittavuu-
den vuoksi ne ehdotetaan säilytettävän kri-
minalisoituina. Teot voivat kohdistua useisiin 
eri henkilöihin ja aiheuttaa laajamittaista ta-
loudellista vahinkoa. Ne ovat myös omiaan 
huomattavasti heikentämään luottamusta 
luottolaitosten toimintaan. Luottolaitosrikok-
sena rangaistavien tekojen rikosoikeudellista 
luonnetta voidaan puoltaa lisäksi sillä, että 
niissä ei rajoiteta tekijöinä kysymykseen tu-
levien henkilöiden piiriä. Tekoon voivat 
syyllistyä ketkä tahansa henkilöt, eivätkä 
pelkästään Finanssivalvonnan valvottavat tai 
muut finanssimarkkinoilla toimivat, joihin 
kohdistuvat Finanssivalvonnan toimivaltuu-
det ovat yleisesti laajemmat. Kyseisten teko-
jen säilyessä kriminalisoituina, voisivat myös 
poliisiviranomaiset tarvittaessa riittävän te-
hokkaasti selvittää kyseisiä rikoksia.  

Luottolaitosrikoksena ja laittomana varojen 
jakamisena säädettyjen tekojen osalta ehdote-
taan kuitenkin, että rikosoikeudellisen seu-
raamuksen lisäksi oikeushenkilölle voitaisiin 
määrätä samasta teosta myös hallinnollinen 
seuraamusmaksu siltä osin kuin kyseiset teot 
sisältyvät myös seuraamusmaksusäännöksen 
soveltamisalaan. Tätä perustellaan sillä, että 
direktiivi edellyttää seuraamusten säätämistä 
sekä oikeushenkilöille että luonnollisille 
henkilöille. Suuri osa edellä mainittujen ran-
gaistussäännösten säännöksistä on sellaisia, 
joiden rikkomiseen on voitava soveltaa di-
rektiivissä määriteltyjä seuraamuksia. Ky-
seisten rangaistussäännösten eräät säännökset 
ovat kuitenkin sellaisia, joiden rikkomista di-
rektiivi ei edellytä sanktioitavan. Näiltä osin 
säännösten ulottaminen rangaistussäännösten 
ohella myös seuraamusmaksusäännöksen so-
veltamisalaan perustuisi kansalliseen harkin-
taan.  

Muiden kuin edellä mainittuihin rangais-
tussäännöksiin sisältyvien säännösten osalta 
sovellettaisiin ainoastaan luottolaitosdirektii-
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vissä säädettyjä hallinnollisia seuraamuksia. 
Suurin osa hallinnollisen seuraamusmaksun 
soveltamisalaan ehdotetuista teoista ja lai-
minlyönneistä perustuu direktiivin täytän-
töönpanoon. Lisäksi eräät seuraamusmaksu-
säännöksen soveltamisalaan ehdotetut teot ja 
laiminlyönnit ovat sellaisia, joita koskevat 
nykyiset rangaistussäännökset ehdotetaan 
dekriminalisoitavan. Nykyisen lain rangais-
tussäännöksistä ehdotetaan dekriminalisoita-
van velkasitoumusten tarjoamisesta yleisölle 
koskevien säännösten rikkominen (168 §:n 2 
momentti), luottolaitoksen osakkeiden ja 
osuuksien hankintaa ja luovutusta koskevien 
säännösten rikkominen (170 §), luottolaitok-
sen selvitystilaa koskevien säännösten rik-
kominen sekä luottolaitoksen kirjanpitorik-
komus (172 §). Kyseisten säännösten rikko-
misesta voitaisiin määrätä seuraamusmaksu. 

Hallinnollinen seuraamusmaksu voitaisiin 
määrätä joko oikeushenkilölle tai luonnolli-
selle henkilölle. Direktiivin edellyttämällä 
tavalla seuraamusmaksu voitaisiin määrätä 
myös oikeushenkilölle määrättävän seuraa-
musmaksun lisäksi tai sen sijasta sellaiselle 
oikeushenkilön johtoon kuuluvalle, jonka 
velvollisuuksien vastainen teko tai laimin-
lyönti on. 

Ehdotuksessa on rikosoikeudellisten ran-
gaistussäännösten osalta edelleen poikettu ri-
kosoikeuden kokonaisuudistuksen yhteydes-
sä noudatetusta keskittämisperiaatteesta, joka 
edellyttää vankeusuhkaisten rikosten siirtä-
mistä rikoslakiin. Kyseisten rangaistussään-
nösten sisällyttämistä luottolaitostoimintaa 
koskevaan erillislakiin, kuten myös sijoitus-
palvelulakiin ja säästöpankkilakiin on sään-
nösten luonteen ja kohderyhmän vuoksi pi-
detty tarkoituksenmukaisempana.  

Nykyisen lain vahingonkorvausvelvolli-
suutta koskeviin säännöksiin ei ehdoteta 
merkittäviä muutoksia. Säännösten sovelta-
misalaa ehdotetaan kuitenkin laajennettavan 
niin, että korvausvelvollisuus koskisi eräiltä 
osin myös EU:n vakavaraisuusasetuksen sekä 
EU:n vakavaraisuusasetuksen tai luottolai-
tosdirektiivin perusteella annettujen komissi-
on asetusten ja päätösten vastaista menette-
lyä. 

Finanssivalvonnasta annettuun lakiin teh-
täisiin direktiivin edellyttämät muutokset 
seuraamusmaksun enimmäismääristä sekä 

seuraamusmaksun määräämisessä huomioon 
otettavista seikoista. Direktiivin edellyttämiä 
seuraamusmaksun korkeampia enimmäis-
määriä ehdotetaan sovellettavan vain direk-
tiivin täytäntöönpanoon perustuviin rikko-
muksiin. Laissa myös täsmennettäisiin seu-
raamusten julkistamista koskevaa säännöstä. 

Luottolaitoslain hallinto- ja ohjausjärjes-
telmiä koskevaan lukuun lisättäisiin uusi py-
kälä rikkomuksista ilmoittamisesta. Ehdote-
tun säännöksen mukaan luottolaitoksella olisi 
oltava menettelytavat, joita noudattamalla 
luottolaitoksen palveluksessa olevat voisivat 
ilmoittaa sisäisesti riippumattoman kanavan 
kautta finanssimarkkinoita koskevien sään-
nösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. 
Vastaava säännös lisättäisiin sijoituspalvelu-
lakiin. Kyseisten luottolaitosten ja sijoitus-
palveluyritysten sisäisiä vihje- tai ilmoitus-
kanavia koskevien säännösten lisäksi Finans-
sivalvonnasta annetun lain 8 lukuun lisättäi-
siin uusi 71 a §, joka koskisi epäiltyjen rik-
komusten ilmoittamista Finanssivalvonnalle. 
Ehdotetun säännöksen mukaan Finanssival-
vonnan olisi ylläpidettävä järjestelmää, jonka 
kautta se voisi vastaanottaa ilmoituksia fi-
nanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin liit-
tyvistä väärinkäytösepäilyistä. 

Sijoituspalvelulain seuraamus- ja rangais-
tussäännöksiin ehdotetaan tehtävän pääosin 
luottolaitoslakiin tehtyjä muutoksia vastaavat 
muutokset. Luottolaitoslakiin ehdotettujen 
muutosten tavoin ehdotukset perustuvat pää-
osin direktiivin täytäntöönpanoon.  
 
4.2.6 Ulkomaisten luottolaitosten Suomessa 
olevien sivuliikkeiden sääntely  

Ehdotetut säännökset vastaavat pääosin 
nykyistä lakia. Lakiin lisättäisiin kuitenkin 
direktiivin mukaisesti säännös Finanssival-
vonnan oikeudesta tehdä oma-aloitteisesti 
tarkastuksia ulkomaisen luottolaitoksen 
Suomessa olevassa sivuliikkeessä.  Lisäksi 
talletuspankkien toiminnan väliaikaisesta 
keskeyttämisestä annettuun lakiin lisättäisiin 
direktiivin mahdollistamat säännökset ulko-
maisen ETA-sivuliikkeen toiminnan väliai-
kaisesta keskeyttämisestä. Säännöksen tar-
koituksena on osaltaan estää talletuspaon le-
viämistä suomalaisiin pankkeihin Suomessa 
toimivan ulkomaisen luottolaitoksen joutues-
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sa maksuvalmiusvaikeuksiin. Edellä kappa-
leessa 3.5 mainituista syistä ei ole pidetty 
mahdollisena tai tarpeellisena ehdottaa muita 
ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevi-
en sivuliikkeiden sääntelyä koskevia sään-
nöksiä. 
 
4.2.7 Luottolaitosten valvonta 

Luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin, 
Finanssivalvonnasta annettuun lakiin, talle-
tuspankkien yhteenliittymästä annettuun la-
kiin ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 
valvonnasta annettuun lakiin ehdotetaan si-
sällytettäväksi säännökset, joiden mukaan 
Finanssivalvonta valvoo luottolaitoksia, talle-
tuspankkien yhteenliittymää ja rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymiä ainoastaan, jollei 
YVM-asetuksesta muuta johdu. Käytännössä 
Finanssivalvonnan osallistuminen EKP:n vä-
littömässä valvonnassa olevien luottolaitos-
ten valvontaan jäisi riippumaan EKP:n pää-
töksistä. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi sään-
nös, jonka mukaan Finanssivalvonnan on in-
ternetsivuillaan selkeästi ilmoitettava, mikä 
sen tehtävä ja toimivalta on kunkin suomalai-
sen luottolaitoksen valvonnassa.  

YVM-asetuksen soveltamisalasta seuraa, 
että asetusta ei sovellettaisi miltään osin si-
joituspalveluyrityksiin. 

Lisäksi laista ehdotetaan kumottavaksi 
säästöpankkitarkastusta koskevat säännökset. 
Nykyinen säästöpankkitarkastus olisi joka 
tapauksessa järjestettävä uudestaan sen joh-
dosta, että valtaosa säästöpankeista on ilmoit-
tanut liittyvänsä säästöpankkien yhteenliit-
tymään. Vastaavasta syystä laista on aiem-
min kumottu vastaavat osuuspankkitarkastus-
ta koskevat säännökset. Uutta lainsäädäntöä, 
jossa perustettavalle yksityisoikeudelliselle 
oikeussubjektille annettaisiin julkisen vallan 
muuten hoitamia tehtäviä, ei ole pidetty pe-
rusteltuna.  
 
4.2.8 Menettelytavat 

Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännös 
luottolaitoksen velvollisuudesta noudattaa 
hyvää pankkitapaa. Hyvällä pankkitavalla 
tarkoitettaisiin paitsi toimialan itsensä it-
sesääntelyllä määrittelemää hyvää pankkita-
paa myös toimialalla yleisesti noudatettuja 

parhaita käytäntöjä, joista luottolaitos ei saisi 
olennaisesti poiketa asiakkaan vahingoksi. 
Lakiin ei ehdoteta sisällytettäväksi hyvän 
pankkitavan määritelmää, koska asian mää-
rittelyä riittävän kattavasti etukäteen ei ole 
pidetty mahdollisena.  

Vastaavaa säännöstä ei sisälly nykyiseen 
lakiin. Säännöstä on kuitenkin pidettävä pe-
rusteltuna erityisesti kuluttaja-asiakkaiden 
asiakkaansuojan vahvistamiseksi. 
 
5  Esityksen vaikutukset   

5.1 Yleiset vaikutukset  

Pankkien korkea velkaantuneisuusaste te-
kee rahoitusjärjestelmästä alttiin rahoituskrii-
seille. Taloushistoriassa tämä on näkynyt 
pankkikriisien mittavina kustannuksina ve-
ronmaksajille. Osa näistä kustannuksista on 
liittynyt suoraan ja epäsuoraan julkiseen 
pankkitukeen, ja osa muodostunut välillisesti 
kriisiä seuraavan taantuman kautta. Kansain-
välisen valuuttarahaston (IMF) tutkimusten 
mukaan vuosina 1970—2011 keskimääräi-
nen pankkikriisi teollisuusmaissa kesti kolme 
vuotta, minkä on arvioitu johtaneen koko-
naistuotannon kumulatiiviseen supistumiseen 
noin kolmanneksella verrattuna potentiaali-
sen tuotannon trendiin ja aiheuttanut suhtees-
sa kokonaistuotantoon noin 3,8 prosentin 
suorat kustannukset julkiselle taloudelle.  

Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi ei ole 
tässä suhteessa poikkeus. Komission laskel-
mien mukaan EU:n jäsenvaltiot myönsivät 
vuosina 2008—2012 pääomatukea pankeille 
yhteensä 413 miljardia euroa ja rahoittivat 
ongelmasaatavien siirtoja taseista 179 miljar-
dilla eurolla. Jäsenvaltiot myös takasivat 
pankkien varainhankintaa tai antoivat muuta 
maksuvalmiustukea yhteensä enimmillään 
vuonna 2009 noin 906 miljardia euroa. Ta-
kausten ja maksuvalmiustuen määrä on sit-
temmin vuoden 2012 lopussa laskenut noin 
535 miljardiin euroon. Enimmillään vuonna 
2009 jäsenvaltioiden myöntämä pankkituki 
oli 12,3 prosenttia EU:n kokonaistuotannon 
arvosta. Vuoden 2012 lopussa tuen määrän 
suhde kokonaistuotantoon oli laskenut hie-
man alle 9 prosenttiin. On huomattava lisäk-
si, että kriisin epäsuorat kustannukset ovat 
olleet erittäin mittavia. Useassa EU:n jäsen-
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valtiossa kokonaistuotanto on edelleen vuo-
den 2008 tasoa matalammalla tasolla. 

Ehdotetut säännökset nostavat pankkien 
riskipainotettuja vakavaraisuusvaatimuksia ja 
ovat siten omiaan vahvistamaan koko pank-
kisektorin ja rahoitusjärjestelmän vakautta ja 
lieventämään nykyisten vakavaraisuusvaati-
musten suhdannevaihteluita voimistavaa vai-
kutusta. Luottolaitosten nykyiset riskiperus-
teiset vakavaraisuusvaatimukset tyypillisesti 
kevenevät noususuhdanteessa. Suotuisa suh-
dannetilanne pienentää lyhyellä aikavälillä 
luottolaitosten luottoriskejä ja siten niiden 
riskiperusteisia vakavaraisuusvaatimuksia. 
Vastaavasti laskusuhdanteessa riskiperustei-
set vakavaraisuusvaatimukset tyypillisesti ki-
ristyvät. Mitä pienemmällä pääomapuskurilla 
luottolaitos toimii, sitä voimakkaampi paine 
sille syntyy myydä varallisuuttaan, jos sen 
vakavaraisuus tai rahoitusasema heikkenee 
tappioiden myötä. Jos pankkisektorin vaka-
varaisuus tai likviditeetti heikkenee laajem-
min, voi kehityskulku johtaa itseään pahen-
tavaan kierteeseen, jossa varallisuushintojen 
lasku kasvattaa edelleen painetta myydä lisää 
varallisuutta yhä alhaisemmilla hinnoilla. 
Tällainen taseiden supistumisprosessi vaike-
uttaisi reaalitalouden luotonsaantia ja voisi 
pahimmillaan johtaa luottolamaan. 

Ehdotukseen sisältyvän muuttuvan lisäpää-
omavaatimuksen asettamisella ja vapauttami-
sella voidaankin lieventää nykyisten vakava-
raisuussäännösten epätoivottua myötäsykli-
syyttä. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 
tarkoituksena on jarruttaa pankkien kiihtyvää 
luotonantoa nousukaudella ja vähentää pai-
netta sen supistamiseen laskukaudella. Esi-
tykseen sisältyvä enimmäisluototussuhde eli 
lainakatto vaikuttaa sen sijaan luottojen ky-
syntään. Sen avulla voidaan hillitä asunto-
markkinoiden ylikuumenemisesta ja kotita-
louksien ylivelkaantumisesta seuraavia jär-
jestelmäriskejä. Asuntomarkkinoihin ja asun-
toluotonantoon liittyvien riskien ehkäisemi-
nen on Suomessa erityisen tärkeää rahoitus-
järjestelmän vakauden kannalta, sillä asunto-
varallisuus muodostaa suuren osan kotitalo-
uksien varallisuudesta. 

Ehdotettujen säännösten avulla pyritäänkin 
osaltaan lieventämään rahoitusmarkkinoilla 
syntyviä velka- ja hintakuplia ja niiden kiel-
teisiä vaikutuksia yleiseen talouskehitykseen. 

Ehdotetuilla säännöksillä arvioidaan olevan 
vakauttava vaikutus reaalitalouteen erityisesti 
pidemmällä aikavälillä, koska niiden myötä 
pankkikriisien todennäköisyys vähenee.  
 
5.2 Vaikutukset yrityksiin ja kotitalouk-

siin  

Ehdotetuilla säännöksillä on vaikutuksia 
luottolaitoksiin, reaalitalouden yrityksiin ja 
kotitalouksiin.  

Pankkien vakavaraisuusvaatimusten korot-
tamisen on pelätty supistavan pankkien luo-
tonantoa ja siten hidastavan reaalitalouden 
kasvua. Uusien säännösten vaikutukset eivät 
kuitenkaan ole yksiselitteisiä. Pankkien anto-
lainauksen tason ei lähtökohtaisesti pitäisi 
riippua siitä millä oman ja vieraan pääoman 
suhteella pankin varainhankinta toteutetaan. 
Lainanannon ylläpitämiseksi luottolaitos voi 
tarvittaessa laskea liikkeeseen lisää osake-
pääomaa tai siirtää nettotuloksestaan suu-
remman osan vararahastoihinsa.  

Huoli luotonannon supistumisesta pääoma-
vaatimusten korottamisen seurauksena kui-
tenkin korostuu nykyisessä taloustilanteessa, 
jossa esimerkiksi pk-yritysten rahoitus voi 
vaikeutua kiristyvän sääntelyn seurauksena. 
Toisaalta useimpien Suomessa toimivien 
luottolaitosten nykyinen vakavaraisuuspää-
oma riittää jo nykyisellään kattamaan myös 
uudet vaatimukset. Näin ollen uusien lisä-
pääomavaatimusten seurauksena suomalaiset 
luottolaitokset eivät käytännössä tarvitse 
merkittävästi lisäpääomia nykytilaan verrat-
tuna. 

Ehdotettujen säännösten on myös arvioitu 
kasvattavan luottolaitosten varainhankinnan 
kustannuksia, sillä sijoittajien oman pääoman 
tuotto-odotus on suurempi kuin vieraan pää-
oman tapauksessa. Samalla on esitetty huolia 
siitä, että tämä kustannusten kasvu siirrettäi-
siin viime kädessä luottolaitosten asiakkaiden 
eli yritysten ja kotitalouksien maksettavaksi.  
Tämä näkemys ei ole aiheeton, mutta ei 
myöskään täysin yksiselitteinen. 

Ensinnäkin on otettava huomioon, että pää-
sääntöisesti sijoittajien vaatima oman pää-
oman keskimääräinen tuotto-odotus riippuu 
sijoitukseen liittyvästä riskistä. Näin ollen jos 
luottolaitoksen osakkeisiin sijoittamisen riski 
pienenee, kun se toimii suuremman oman 
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pääoman varassa, niin samalla sijoittajien 
keskimääräinen tuotto-odotus sijoitukselleen 
pienenee. Toiseksi, velkarahoituksen vipu-
vaikutus toimii kumpaankin suuntaan. Kor-
kea velkavipu parantaa osakkeenomistajien 
tuottoa, jos luottolaitoksen sijoitusten tuotto 
on suurempi kuin sen varainhankinnan kor-
kokustannus. Mutta sama vaikutus kääntyy 
päinvastaiseksi, jos luottolaitoksen sijoitusten 
tuotto on pienempi kuin sen velkojen korko-
kustannus. Osakkeenomistajia kiinnostanee 
kuitenkin ennen kaikkea riskikorjattu keski-
määräinen tuotto-odotus.  

On myös huomattava, että jos lisäpääoma-
vaatimuksista syntyy kustannusvaikutuksia, 
niitä ei välttämättä tarvitse siirtää asiakkai-
den maksettavaksi. Luottolaitoksilla on mui-
takin keinoja sopeutua varainhankinnan kes-
kimääräisten kustannusten kasvuun kuin 
kompensoimalla näitä lainamarginaalien nos-
toilla. Luottolaitokset voivat muun muassa 
kehittää liiketoimintamallejaan tai vähentää 
kiinteitä kulueriään.  Se, missä määrin tämä 
kustannusten nousu viime kädessä siirretään 
luottojen hintoihin, riippuu muun muassa 
pankkien välisen kilpailun toimivuudesta. Li-
säpääomavaatimusten mahdollinen kustan-
nusvaikutus myös laimentunee pidemmällä 
aikavälillä.  

Lisäksi on esitetty huolia siitä, jos pankin 
oman pääoman keskimääräinen tuotto-odotus 
pidetään ennallaan ja vakavaraisuusvaati-
muksia korotetaan, niin luottolaitoksen joh-
don kannustimena olisi siirtyä nykyistä riski-
pitoisempaan liiketoimintastrategiaan. Toi-
saalta on huomionarvoista, että vaikka näin 
tapahtuisikin, niin korkeampi pääomapuskuri 
kasvattaisi luottolaitoksen omistajien vastuu-
ta mahdollisista kasvaneen riskinoton seura-
uksena syntyvistä kustannuksista.  

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asetta-
minen heikentää luottolaitosten luotonanto-
kykyä noususuhdanteessa. Samalla se aina-
kin jossain määrin rajoittaa yritysten ja koti-
talouksien luottojen saatavuutta sekä kiristää 
niiden hinnoittelua ja ehtoja kyseisessä suh-
dannetilanteessa. Tämä onkin tarkoituksen-
mukaista tilanteessa, jossa viranomaiset ar-
vioivat luotonannon kasvavan liiallisesti. 
Vastaavasti luottosyklin laskuvaiheessa 
muuttuvan pääomavaatimuksen poistaminen 

tukee luottolaitosten kykyä myöntää luottoja 
yrityksille ja kotitalouksille.  

Sitovan enimmäisluototussuhteen asetta-
minen tai kiristäminen lisää niiden kotitalo-
uksien lainanhoitokuluja, jotka olisivat ai-
keissa rahoittaa asuntonsa hankinnan koko-
naan tai lähes kokonaan asuntolainalla (ts. 
joiden omarahoitusosuus asunnon hinnasta 
on pieni). Sitovan enimmäisluototussuhteen 
asettaminen vähentäisi mahdollisesti kotita-
louksien halukkuutta ottaa suuria asuntoluot-
toja. Ensiasuntojen ostajien kohdalla tätä 
vaikutusta vähentäisi enimmäisluototussuh-
teen asettaminen muita lainanottajia lievem-
mäksi. Joka tapauksessa sitova enimmäis-
luototussuhde hillitsisi kotitalouksien vel-
kaantumista ja asuntojen hintojen nousua. 
Todennäköisesti myös pankkien asunto-
luotonantoon liittyvät luottotappiot pieneni-
sivät enimmäisluototussuhteen asettamisen 
ansiosta, koska asuntolainojen maksimikoko 
suhteessa asunnon vakuusarvoon pienenisi. 
Tämä pienentää riskiä siitä, että asuntojen 
hintojen kääntyessä laskuun asuntovakuus ei 
kattaisi pankille mahdollisesti aiheutuvaa 
luottotappiota. 

Ehdotettujen säännösten myötä luottolai-
toksille aiheutuisi myös kustannuksia tieto-
järjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämises-
tä vastaamaan koko vakavaraisuusuudistuk-
sen edellyttämiä uusia raportointivaatimuk-
sia, jotka ovat huomattavasti nykyisiä vaati-
muksia yksityiskohtaisempia ja laajempia. 
Tosin suurin osa kustannuksista kohdistuisi 
EU:n vakavaraisuusasetuksesta johtuviin 
velvoitteisiin, joihin Suomen lainsäädännöllä 
ei voida vaikuttaa.  

Tähän esitykseen sisältyvistä säännöksistä 
luottolaitoksille arvioidaan aiheutuvan jonkin 
verran kustannuksia tietojärjestelmien kehit-
tämisestä sellaisiksi, että lisäpääomavaatimus 
voidaan luotettavaksi laskea, erityisesti niissä 
tapauksissa, joissa luottolaitoksilla on tase-
eriä tai taseen ulkopuolisia eriä sellaisissa 
maissa, joissa sovelletaan Suomen laista 
poikkeavaa lisäpääomavaatimusta.  

Riskienhallintaa koskevien vaatimusten 
muutokset voivat lisätä luottolaitosten hallin-
nollisia kuluja. Hallinto- ja ohjausjärjestel-
mien kehittämiseen liittyvät mahdolliset lisä-
kulut eivät välttämättä ole merkittäviä, sillä 
säännösten soveltamista koskee suhteelli-
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suusperiaate ja ne vastaavat jo osittain Fi-
nanssivalvonnan voimassa olevia ohjeita.  

Ehdotetuilla säännöksillä arvioidaan olevan 
merkittäviä vaikutuksia luottolaitoksille, re-
aalitalouden yrityksille sekä kotitalouksille. 
Vaikutukset eivät kuitenkaan ole yksiselittei-
sesti arvioitavissa ja niiden määrää ja koh-
dentumista ei ole mahdollista mallintaa luo-
tettavasti. Luottolaitoksille kohdistuva mah-
dollinen kustannusvaikutus saattaa myös hei-
jastaa veronmaksajien oletetun tuen vähen-
tymistä. Reaalitalouden luottojen kallistumi-
nen yleisesti ottaen lienee myös rajallista. 
Merkittävin huoli liittyy pk-yritysten luoto-
tuksen saatavuuteen ja hinnoitteluun. Tähän 
kuitenkin vaikuttavat laajemmat sääntely- ja 
muut kysymykset kuin vain nyt esillä olevat 
säännökset. Suurten yritysten rahoitustarpei-
siin lisäpääomavaatimusten asettaminen vai-
kuttanee rajatusti, koska suurilla yrityksillä 
on mahdollisuus pankkirahoituksen lisäksi 
hakea rahoitusta markkinoilta laskemalla 
liikkeeseen joukkovelkakirjoja.  

Muilta osin lakiehdotuksilla ei ole arvioitu 
olevan merkittäviä vaikutuksia yrityksille ja 
kotitalouksille.  
 
5.3 Vaikutukset julkiseen talouteen ja 

viranomaisten toimintaan  

Luottolaitosten vakavaraisuusvaatimusten 
korottamisella voidaan arvioida olevan 
myönteinen vaikutus julkiseen talouteen kes-
kipitkällä ja pitkällä aikavälillä rahoitus-
markkinoiden vakauden vahvistumisen joh-
dosta. Nykytilanteessa luottolaitosten omista-
jat hyötyvät luottolaitosten korkeasta vel-
kaantuneisuusasteesta noususuhdanteessa, 
kun taas sen kustannukset pankkikriisien yh-
teydessä jäävät usein veronmaksajien kannet-
tavaksi. Vaikka pääomavaatimusten korotta-
miseen liittyykin luottolaitoksen omistajien 
tai sen velkojien kannalta kustannuksia, hei-
jastavat nämä kustannukset lähinnä veron-
maksajien oletetun tuen vähentämistä toimi-
alalle. 

Ehdotetuista säännöksistä seuraisi Finans-
sivalvonnalle sekä makrovakausvalvonnan 
osalta myös Suomen Pankille ja valtiova-
rainministeriölle lisätehtäviä. Erityisesti eh-
dotettujen makrovakauden valvontaan liitty-
vien säännösten soveltaminen lisää Finanssi-

valvonnan työmäärää. Myös luottolaitosten 
taloudellisen aseman valvonnasta, lisäänty-
vistä sanktiovaltuuksista sekä lisääntyvästä 
tiedonkeruusta Euroopan pankkiviranomai-
selle aiheutuu tarvetta kohdentaa uudelleen 
Finanssivalvonnan resursseja.  

Suuremmat vaikutukset koko valvonta-
arkkitehtuuriin johtuvat erillisestä yhteistä 
valvontamekanismia koskevasta pank-
kiunionihankkeesta, minkä seurauksia mai-
nittujen viranomaisten toiminnan järjestämi-
seen sekä sen kustannusvaikutuksia voidaan 
kattavasti arvioida vasta yhteistä valvonta-
mekanismia koskevan EKP:n antaman sään-
telyn ja ohjeistuksen tarkentuessa vuoden 
2014 aikana. Niin ikään Finanssivalvonnan 
resursseja, sen toiminnan järjestämistä sekä 
rahoitusta voidaan tarkastella vasta yhteisen 
valvontamekanismin käynnistymisen johdos-
ta valmisteltavan valvontamaksulain tarkis-
tamista koskevan erillisen lainsäädäntöhank-
keen yhteydessä. 

Ehdotuksella ei ole arvioitu olevan merkit-
täviä vaikutuksia muiden viranomaisten toi-
mintaan eikä kustannuksiin. 
 
 
6  Asian valmiste lu  

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskun-
nalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi on valmisteltu virka-
työnä valtiovarainministeriössä. Lakiluon-
nosten valmisteluun ennen julkista lausunto-
kierrosta ovat osallistuneet Suomen Pankin, 
Finanssivalvonnan ja Finanssialan Keskuslii-
ton edustajat. Esitysluonnos lähetettiin julki-
selle lausunnolle 11.10.2013 (Valtioneuvos-
ton hankerekisteri VM019:00/2013). Lausun-
toaika päättyi 22.11.2013. Luonnokset ovat 
olleet nähtävänä myös ministeriön internetsi-
vuilla. 

Lausuntoa pyydettiin oikeusministeriöltä, 
työ- ja elinkeinoministeriöltä, sisäasiainmi-
nisteriön poliisiosastolta, sosiaali- ja terve-
ysministeriöltä, korkeimmalta hallinto-
oikeudelta, markkinaoikeudelta, Euroopan 
keskuspankilta, Suomen Pankilta, Finanssi-
valvonnalta, valtakunnansyyttäjänvirastolta, 
Helsingin poliisilaitokselta, Asianajajaliitol-
ta, Finanssialan Keskusliitto ry:ltä, Säästö-
pankkiliitolta, Paikallisosuuspankkiliitolta, 
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Talletussuojarahastolta sekä Kuntarahoitus 
Oyj:ltä.  

Saadun lausuntopalautteen perusteella ylei-
nen suhtautuminen hallituksen esityksen 
luonnokseen sekä sen lähtökohtiin ja tavoit-
teisiin oli valtaosin myönteistä. Useimmat 
lausunnonantajat pitivät luonnosta pääosin 
onnistuneena, vaikka useat lausunnonantajat 
esittivät esitysluonnoksen yksityiskohtia 
koskevia huomioita. Lausunnonantajien esit-
tämät teknisiin yksityiskohtiin sekä moniin 
aineellisiin kysymyksiin liittyvät näkökohdat 
on mahdollisuuksien mukaan otettu huomi-
oon esityksen jatkovalmistelussa. Lausun-
nonantajista Suomen Pankki sekä Finanssi-
valvonta erityisesti kannattivat EU-sääntelyn 
mukaisten lisäpääomavaatimusten sekä mak-
suvalmiusvaatimusten käyttöön ottamista 
täydessä laajuudessaan sekä niiden aikaista-
mista säädösten mahdollistamasta aikaisim-
masta ajankohdasta lukien. Sen sijaan toimi-
alan lausunnoissa kannatettiin sääntelyn täy-
täntöön panemista pääoma- ja muiden uusien 
vaatimusten osalta siten, että EU-sääntelyn 
mahdollistama kansallinen liikkumavara 
mainituilta osin otettaisiin käyttöön täydessä 
laajuudessaan. 

Hallituksen esitys on jatkovalmisteltu vir-
katyönä valtiovarainministeriössä lausunnol-
la olleiden lakiluonnosten, niistä saadun lau-
suntopalautteen sekä muun palautteen pohjal-
ta. 

Makrovakauden valvonnan osalta jatko-
valmisteltu esitys perustuu pääosin valtiova-
rainministeriön asettaman työryhmän muisti-
oon ”Finanssimarkkinoiden makrotaloudel-
listen vaikutusten sääntely ja valvonta” (Val-
tiovarainministeriön julkaisuja 32/2012). 
Työryhmän muistion päätelmien sekä lausun-
topalautteen johdosta esitykseen on sisälly-
tetty säännösehdotukset sitovasta enimmäis-
luototussuhteesta. Sen sijaan niin sanotun jär-
jestelmäriskipuskurin sisällyttäminen lain-
säädäntöön ja tulevan EU-lainsäädännön 
edellyttämien maksuvalmiusvaatimusten 
voimaantulon aikaistaminen Suomessa jätet-
tiin esityksen ulkopuolelle.  

Esityksen jatkovalmistelun yhteydessä eh-
dotetun luottolaitoslain 7—9 luvun säännök-
siin on lisätty suhteellisuusperiaatteen huo-
mioonottavia poikkeuksia. Ehdotuksen mu-
kaan luottolaitoksen hallinto- ja ohjausjärjes-

telmien olisi oltava laitoksen toiminnan laa-
tuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen näh-
den kattavia ja oikeasuhteisia. Myös hallituk-
sen nimitys-, palkitsemis- ja riskivaliokuntia 
koskevia säännöksiä on valmistelun yhtey-
dessä lievennetty rajoittamalla velvollisuus 
perustaa tällainen valiokunta koskemaan ai-
noastaan luottolaitoskonsernin emoyhtiötä ja 
talletuspankkien yhteenliittymän keskusyh-
teisöä. 

Ehdotuksen nimitysvaliokunnan jäsenten 
nimeämistapaa koskevaa säännöstä on jatko-
valmistelun yhteydessä täsmennetty siten, et-
tä nimitysvaliokunta voisi olla paitsi hallituk-
sen jäsenistä koostuva, myös vaihtoehtoisesti 
osakkeenomistajien nimeämä. Jatkovalmiste-
lun yhteydessä riskien hallintaa koskevaan 
säännökseen on lisätty voimassa olevan lakia 
vastaava velvollisuus olla ottamatta niin 
suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista 
vaaraa luottolaitoksen vakavaraisuudelle tai 
maksuvalmiudelle. Lisäksi mainittuihin lu-
kuihin on palautteen johdosta tehty useita 
teknisiä ja muita täsmennyksiä. 

Ehdotuksen seuraamussääntelyä koskeviin 
osiin on tehty joukko pääasiassa teknisiä 
täsmennyksiä lausuntopalautteen johdosta. 
Ehdotukseen sisältyviin liitelakeihin on tehty 
teknisiä täsmennyksiä ja erityisesti lakia tal-
letuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 
muuttamisesta on jatkovalmistelun yhteydes-
sä täsmennetty yhteistä valvontamekanismia 
ja EU:n vakavaraisuusasetusta vastaavasti. 
Myös ehdotuksen voimaantulosäännöksiä on 
tarkistettu jatkovalmistelun yhteydessä. 
 
 
7  Muut es i tykseen vaikuttavat  se i -

kat   

Lakiehdotuksilla ei ole yhtymäkohtia mui-
hin eduskunnassa samanaikaisesti käsiteltä-
viin lakiehdotuksiin lukuun ottamatta lakieh-
dotusta 27 sähköisen viestinnän tietosuoja-
lain 33 §:n muuttamisesta. Mainittu laki on 
ehdotettu kumottavaksi tietoyhteiskuntakaa-
rella, jota koskeva hallituksen esitys HE 
221/2013 vp on parhaillaan eduskunnan käsi-
teltävänä.  

Esitykseen ei sisälly direktiivin sallimaa 
niin kutsuttua järjestelmäriskipuskuria kos-
kevia vaatimuksia. Valtiovarainministeriö 
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selvittää erikseen vuoden 2014 aikana tarvet-
ta säätää laissa myös tällaisesta jäsenvaltioil-
le valinnaisesta lisäpääomavaatimuksesta. 
Lisäksi on vielä tarpeen arvioida, olisiko 

kaikkien velallisten niin sanotulla positiiviset 
luottotiedot sisältävällä rekisterillä merkitys-
tä ehdotetun lainsäädännön tavoitteiden kan-
nalta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki luottolaitostoiminnasta 

I OSA OIKEUS HARJOITTAA 
LUOTTOLAITOSTOIMIN-
TAA 

1 luku  Yleiset säännökset 

1 §. Lain tarkoitus. Pykälän 1 ja 2 moment-
ti vastaisivat nykyisen lain 1 §:ää. 

Pykälän 3 momentissa todettaisiin selvyy-
den vuoksi, että tätä lakia sovelletaan osittain 
myös sijoituspalvelulaissa tarkoitettuihin si-
joituspalveluyrityksiin, siltä osin kuin ne 
kuuluvat EU:n vakavaraisuusasetuksen mu-
kaisen sijoituspalveluyrityksen määritelmän 
piiriin. Mainitun lain 6 luvun 2 §:ssä yksilöi-
dään ne tämän lain säännökset, jotka tulevat 
sovellettaviksi määritelmän piiriin kuuluviin 
luottolaitoksiin.  

2 §. Muu luottolaitostoimintaa koskeva 
lainsäädäntö. Pykälän 1 momentissa viitat-
taisiin EU:n vakavaraisuusasetukseen sekä 
sen ja luottolaitosdirektiivin nojalla annettui-
hin teknisiin standardeihin, jotka tulisivat so-
vellettaviksi tämän lain ohella. EU-asetus ja 
tekniset standardit korvaisivat pääosin nykyi-
seen lakiin ja sen nojalla annettuihin valtio-
varainministeriön asetuksiin ja Finanssival-
vonnan määräyksiin sisältyvät luottolaitok-
sen vakavaraisuutta, suuria asiakasriskejä ja 
elinkeinoyhteisöjen omistamista koskevia ra-
joituksia, taloudellista asemaa koskevien tie-
tojen julkistamista sekä omaisuuserien arvo-
paperistamista koskevat säännökset ja mää-
räykset. Momentissa viitatut EU-säädökset 
tulisivat sovellettaviksi ensisijaisina silloin-
kin, kun ne mahdollisesti poikkeavat Suomen 
laista. Momentissa tarkoitetut tekniset stan-
dardit perustuisivat Euroopan pankkiviran-
omaisen valmisteluun ja ne annettaisiin 
muodollisesti komission asetuksena tai pää-
töksenä.  

Pykälän 2—6 momentti vastaisi asiasisäl-
löltään nykyistä pykälää.  

3 §. Valvonta. Pykälän 1 momentti vastaisi 
nykyisen 3 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyi-
sen lain 3 §:stä poiketen, että Finanssivalvon-
ta valvoisi luottolaitoksia ainoastaan siltä 
osin, kuin YVM-asetuksesta ei muuta johdu. 
Mainitun asetuksen mukaan EKP:n välittö-
mään valvontaan siirtyvät syksyllä 2014 
kaikki luottolaitokset, joiden taseen loppu-
summa on vähintään 30 miljardia euroa taik-
ka 20 prosenttia luottolaitoksen kotivaltion 
bruttokansantuotteesta, jos tämä määrä on 
vähintään 5 miljardia euroa. Lisäksi EKP 
voisi tehdä päätöksen muunkin luottolaitok-
sen tai ryhmän ottamisesta välittömään val-
vontaansa. Asetuksen estämättä Finanssival-
vonnalla säilyisi nykyisen lain mukainen tar-
kastus- ja tietojensaantioikeus myös EKP:n 
välittömässä valvonnassa olevissa luottolai-
toksissa.  

Finanssivalvonnan ja EKP:n välinen työn-
jako EKP:n välittömässä valvonnassa olevien 
luottolaitosten valvonnassa määräytyisi 
YVM-asetuksen ja sen nojalla annettujen 
EKP:n päätösten perusteella. EKP:n ja Fi-
nanssivalvonnan välinen työn- ja vastuunjako 
sekä menettelytavat tulee keskeisiltä osin 
julkistaa Finanssivalvonnan internetsivustol-
la. Siltä osin kuin tässä ja seuraavissa mo-
menteissa todetaan EKP:n ja Finanssivalvon-
nan välinen työnjako, säännökset olisivat 
puhtaasti informatiivisia, koska EKP:n toi-
mivalta perustuu suoraan YVM-asetukseen 
eikä siitä voida säätää Suomen laissa.  

Ehdotetussa 3 momentissa todettaisiin, että 
EKP valvoisi, että edellä tarkoitetut luottolai-
tokset noudattavat, mitä tämän lain 3 ja 6—
11 luvussa säädetään. EKP vastaisi siten 
EKP:n välittömään valvontaan kuuluvien 
luottolaitosten hallinnolle ja riskienhallinnal-
le asetettujen laadullisten vaatimusten, pal-
kitsemisjärjestelmien sekä taloudellisen ase-
man ja konsolidoidun taloudellisen aseman 
valvonnasta. EKP:lla olisi näiltä osin myös 
oikeus asettaa hallinnollisia seuraamuksia 
niin kuin ehdotetussa 20 luvussa säädetään, 
sekä käyttää Finanssivalvonnasta annetussa 
laissa Finanssivalvonnalle annettuja muita 
valvontavaltuuksia. 

Toimiluvan myöntämisen ja peruuttamisen 
sekä omistajavalvonnan osalta EKP:n toimi-
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valta koskee YVM-asetuksen mukaan kaik-
kia luottolaitoksia. Finanssivalvonnalla säi-
lyy kuitenkin päätösten valmisteluun liittyvät 
tehtäviä. Tämän vuoksi Finanssivalvonnan ja 
EKP:n välinen tehtävänjako omistajavalvon-
nassa ja toimiluvan myöntämisessä todettai-
siin ehdotetun 3 momentin mukaan erikseen 
näissä luvuissa. 

Lisäksi EKP voisi korottaa Finanssival-
vonnan ehdotetun luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 10 luvun 4 §:n mukaista muuttu-
vaa lisäpääomavaatimusta mainitun lain aset-
tamissa rajoissa, mutta EKP:lla ei olisi muuta 
makrovakauden valvontaan liittyvää toimi-
valtaa. Tämän vuoksi Finanssivalvonnan ja 
EKP:n välisestä tehtävänjaosta myös muut-
tuvan pääomavaatimuksen asettamisessa 
säädettäisiin 3 momentin mukaan erikseen 
asianomaisessa luvussa. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan EKP:lle 
kuuluisivat myös tässä laissa koti- ja isäntä-
valtion valvontaviranomaiselle säädetyt teh-
tävät YVM-asetuksen mukaisesti. 

Pykälän 5 momentti vastaisi nykyisen py-
kälän 2 momenttia. Momentista poistettaisiin 
kuitenkin viittaus säästöpankkitarkastukseen, 
koska säästöpankkitarkastusta koskevat 
säännökset ehdotetaan kumottavaksi säästö-
pankkilaista. 

Pykälän 6 momentissa todettaisiin selvyy-
den vuoksi, että Finanssivalvonnan yhteis-
työstä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa 
säädetään erikseen. Tällaisia säännöksiä si-
sältyy muun muassa tämän lain 1 lukuun, Fi-
nanssivalvonnasta annetun lakiin, EU:n va-
kavaraisuusasetukseen ja Euroopan pankkivi-
ranomaisesta annettuun asetukseen. 

Pykälän 7 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi ilmoitettava internetsivuillaan 
ne Suomessa toimiluvan saaneet luottolaitok-
set ja niiden emoyritykset sekä merkittävät 
ryhmät, joiden valvonnasta tai konsoli-
doidusta valvonnasta EKP vastaa, sekä ne 
luottolaitokset ja niiden emoyritykset, joiden 
valvonnasta tai konsolidoidusta valvonnasta 
Finanssivalvonta vastaa. Lisäksi internetsi-
vuilta olisi käytävä ilmi yhteistyöjärjestelyt, 
joilla valvontatehtäviä on jaettu EKP:n ja Fi-
nanssivalvonnan kesken. 

4 §. Konsolidoitu valvonta. Konsolidoidun 
valvonnan sisällöllisestä ja alueellisesta ulot-
tuvuudesta säädetään EU:n vakavaraisuus-

asetuksessa. Tämän vuoksi pykälän 1 mo-
menttiin sisällytettäisiin ainoastaan viittaus 
mainittuun asetukseen. Emoyrityksen ja ty-
täryrityksen määritelmästä säädetään maini-
tun asetuksen 4 artiklassa.  

Mainitusta asetuksesta seuraa, että emoyri-
tyksenä ei, kuten nykyisinkään, pidettäisi 
luottolaitosta, joka on suomalaisen luottolai-
toksen tai omistusyhteisön tytäryritys. Ny-
kyistä lakia vastaavasti emoyrityksenä pidet-
täisiin asetuksen nojalla kuitenkin luottolai-
tosta, jonka tytär- tai omistusyhteysyritykse-
nä tai emoyrityksenä olevan omistusyhteisön 
tytär- tai omistusyhteysyrityksenä on vähin-
tään yksi sellainen ulkomainen luottolaitos, 
sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettuun 
rahastoyhtiöön rinnastettava ulkomainen yri-
tys tai rahoituslaitos, joka sijaitsee Euroopan 
talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin nykyis-
tä lakia vastaavasti siitä, mihin ryhmittymään 
kuuluvista luottolaitoksista sovelletaan kon-
solidoituja vaatimuksia silloin, kun emoyri-
tys on omistusyhteisö. Omistusyhteisöllä tar-
koitettaisiin laissa EU:n vakavaraisuusase-
tuksen 4 artiklan 20 kohdassa tarkoitettua 
rahoitusalan omistusyhteisöä sekä, jollei 
3 momentista muuta johdu, asetuksen 4 artik-
lan 21 kohdassa tarkoitettua rahoitusalan se-
kaomistusyhteisöä. Nykyisestä laista poike-
ten emoyrityksenä pidettäisiin luottolaitosdi-
rektiivin 108 artiklan 4 kohdan mukaisesti 
myös sellaista suomalaisen alakonsolidointi-
ryhmän emoyritystä, jolla on tytäryritys tai 
osakkuusyritys Euroopan talousalueen ulko-
puolisessa valtiossa olevassa luottolaitokses-
sa, sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä 
tai vaihtoehtoisessa sijoitusrahaston hoitajas-
sa. Osakkuusyrityksellä tarkoitettaisiin EU:n 
vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 35 koh-
dassa tarkoitettua omistusyhteyttä. 

Pykälän 3 momentin mukaan Finanssival-
vonta voisi luottolaitosdirektiivin 119 artik-
lan mukaisesti päättää 1 tai 2 momentissa 
tarkoitetun emoyrityksen hakemuksesta, että 
jos emoyritys on asetuksessa tarkoitettu ra-
hoitusalan sekaomistusyhteisö, joka on sa-
malla rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetussa laissa tarkoitettu rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisö, 
tällaista emoyritystä ei pidettäisi konsolidoin-
tiryhmän emoyrityksenä vaan ainoastaan ra-
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hoitus- ja vakuutusryhmittymän omistusyh-
teisönä. Päätöksen edellytyksenä olisi, että 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymään sovelle-
taan vastaavia säännöksiä kuin konsolidoi-
tuun valvontaan. Voimassa olevasta rahoitus- 
ja vakuutusryhmittymistä annetusta laista 
seuraa, että konsolidoitu vakavaraisuusvaa-
timus ja konsolidoituja suuria asiakasriskejä 
koskevat rajoitukset voitaisiin laskea ainoas-
taan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetun lain mukaisesti. Lain asia-
sisältö ei tältä osin muuttuisi. 

Pykälän 4 momentin mukaan Finanssival-
vonta voisi kuten nykyisinkin sopia toisen 
ETA-valtion valvontaviranomaisen kanssa 
siitä, että tämä valvontaviranomainen ottaa 
vastatakseen luottolaitoksen konsolidoidusta 
valvonnasta. Valvontatehtävän siirtämisestä 
säädettäisiin tarkemmin 11 luvun 13 §:ssä. 
 
 
 
Määritelmät 
 

5—14 §. Pykälät vastaisivat pääosin nykyi-
sen lain 4, 7—11 ja 13—14 §:ää. Nykyisestä 
13 §:stä poiketen rahoituslaitoksen määritel-
mään luettaisiin EU:n vakavaraisuusasetuk-
sessa olevan rahoituslaitoksen määritelmän 
mukaisesti myös rahastoyhtiö. Mainitusta 
määritelmästä seuraa niin ikään, että sijoitus-
palveluyritys ei enää sisälly rahoituslaitoksen 
määritelmään. Ehdotetun 14 §:n mukaan pal-
veluyrityksen määritelmää tarkistettaisiin 
kuitenkin poistamalla nykyinen määritelmä 
ja korvaamalla se viittauksella EU:n vakava-
raisuusasetukseen. Pykälän asiasisältö ei kui-
tenkaan muuttuisi vaan ehdotetussa laissa 
palveluyrityksenä pidettäisiin edelleen suo-
malaista tai ulkomaista yritystä, joka pääasi-
allisena toimintanaan tuottaa palveluja yhdel-
le tai useammalle luottolaitokselle tai ulko-
maiselle luottolaitokselle omistamalla, hallit-
semalla tai hoitamalla kiinteistöjä tai joka 
tuottaa tietojenkäsittelyyn liittyviä palveluita 
taikka muita vastaavia luottolaitoksen tai ul-
komaisen luottolaitoksen pääasialliseen toi-
mintaan liittyviä palveluita yhdelle tai use-
ammalle luottolaitokselle. 

15 §. Omistusyhteisö. Pykälä korvaisi ny-
kyisen lain 15 §:n. Pykälän 1 momentissa ei 
nykyisestä laista poiketen erikseen määritel-

täisi omistusyhteisöä, koska se on määritelty 
EU:n vakavaraisuusasetuksessa. Pykälän 2 ja 
3 momentti vastaisivat nykyistä lakia. 

16 §. Konsolidointiryhmä. Määritelmä vas-
taisi nykyistä lakia. Määritelmä ei koskisi 
EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan luotto-
laitoksen konsolidoituun taloudelliseen ase-
maan laskennallisesti sisältyvien yritysten 
määrittelyä vaan tämä määräytyisi yksin-
omaan asetuksen perusteella. 

17 §. Ydinpääoma. Pykälässä määriteltäi-
siin luottolaitoksen ydinpääoma. Ydinpääo-
malla tarkoitettaisiin EU:n vakavaraisuusase-
tuksen 26 artiklassa tarkoitettuja omien varo-
jen eriä. Niitä olisivat käytännössä luottolai-
toksen kirjanpidolliseen omaan pääomaan lu-
ettavat erät. 

18 §. Ulkoistaminen. Pykälä vastaisi nykyi-
sen lain 16 a §:ää. 

19 §. Euroopan pankkiviranomainen, Eu-
roopan pankkikomitea ja Euroopan järjes-
telmäriskikomitea. Pykälä vastaisi nykyisen 
lain 16 c §:ää. 

20 §. Johto ja toimiva johto. Määritelmä 
olisi uusi. Laissa on tarpeen määritellä 9—11 
luvuissa käytetyt käsitteet, etenkin kuin ne 
poikkeavat yhtiölainsäädännössä vakiintu-
neista käsitteistä. Hallinto- ja ohjausjärjes-
telmiä koskevissa säännöksissä ehdotetaan 
käytettäväksi yläkäsitteenä termiä ”johto”, 
joka olisi laajempi kuin osakeyhtiölaissa ja 
osuuskuntalaissa tarkoitettu yläkäsite ”joh-
to”. Osakeyhtiö- ja osuuskuntalain 6 luvun 
yläkäsitteestä poiketen, tässä laissa ”johtoon” 
ehdotetaan sisältyväksi alaryhmänä myös 
niin kutsuttu ”toimiva johto”.  

”Toimiva johto” (Senior Management) tar-
koittaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 7 ala-
kohdan mukaan ”henkilöitä, jotka vastaavat 
laitoksen päivittäisestä johtamisesta ja ovat 
siitä tili- ja vastuuvelvollisia ylimmälle hal-
lintoelimelle”. Näitä olisivat esimerkiksi joh-
toryhmän jäsenet tai keskeisiä liiketoimintoja 
johtavat henkilöt, vaikka eivät poikkeukselli-
sesti kuuluisikaan johtoryhmään. Riippuen 
luottolaitoksen toiminnasta tällainen henkilö 
voisi olla esimerkiksi arvopaperikaupan-
käynnistä vastaava johtaja, tietojärjestelmistä 
tai olennaisesta maantieteellisestä alueesta 
vastuussa oleva johtaja. Osakeyhtiölain 
(624/2006) 6 luvun 2 §:n mukaan ”johdolla” 
tarkoitetaan vain hallitusta, hallintoneuvostoa 
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ja toimitusjohtajaa. Toimitusjohtaja kuuluu 
toimivaan johtoon siitä huolimatta, että hä-
nellä on yhtiöoikeuden mukaan muun muas-
sa valvontavastuu toimivaltaansa kuuluvasta 
juoksevasta hallinnosta kuten kirjanpidon 
lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotetta-
vuudesta. Toimitusjohtajan tehtävät muodos-
tavat keskeisimmän osan laitoksen operatii-
visesta johtamisesta. 
 
 
2 luku  Oikeus luottolaitostoimintaan 

ja muuhun varainhankintaan 
yleisöltä 

1—4 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
17 ja 19—21 §:ää. Ehdotettua 4 §:n 1 mo-
menttia täsmennettäisiin lisäksi siten, että oi-
keus ”pankki” –sanan käyttöön koskisi toi-
minimen lisäksi myös toimintaa yleisesti, jol-
loin muussa yritystoiminnassa ei saisi har-
haanjohtavasti viitata pankkitoimintaan. 
Säännös on perusteltu pankkitoimintaa koh-
taan tunnetun yleisen luottamuksen turvaa-
miseksi. 
 
 
3 luku Oikeus omistaa luottolaitok-

sen osakkeita ja osuuksia 

1 §. Osakkeiden ja osuuksien hankintaa 
koskeva ilmoitusvelvollisuus. Pykälä vastaisi 
nykyisen lain 42 §:ää. Pykälässä säädetty 
menettely vastaisi, mitä nykyisessä laissa on 
säädetty lukuun ottamatta 5 momenttia, jota 
muutettaisiin nykyiseen lakiin verrattuna li-
säämällä momenttiin direktiivin 26 artiklan 1 
kohdan mukainen velvollisuus toimittaa 
momentissa tarkoitetut tiedot myös Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomaiselle silloin, 
kun luottolaitoksen tai omistusyhteisön arvo-
papereilla käydään kauppaa säännellyillä 
markkinoilla. 

2 §. Osakkeiden ja osuuksien hankintaa 
koskeva rajoitus. Pykälä vastaisi nykyisen 
lain 43 §:ää, Sitä tarkistettaisiin kuitenkin 
YVM-asetusta vastaavasti siten, Finanssival-
vonta tekisi ainoastaan osakkeiden tai osuuk-
sien hankintaa koskevan päätösehdotuksen 
EKP:lle, jonka tehtävänä on YVM-asetuksen 
mukaan tehdä asiassa lopullinen päätös kaik-
kien luottolaitosten osalta.  

4 luku  Toimiluvan myöntäminen ja 
peruuttaminen sekä liiketoi-
minnan rajoittaminen 

1—9 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
22—28 §:ää. Luvun 1 ja 2 §:ää tarkistettai-
siin kuitenkin YVM-asetusta vastaavasti si-
ten, että lopullisen päätöksen toimiluvan 
myöntämisestä tekisi Finanssivalvonnan eh-
dotuksen perusteella EKP. Finanssivalvon-
nan olisi tehtävä ehdotus EKP:lle neljän kuu-
kauden kuluessa hakemuksen vastaanottami-
sesta. Lisäksi ehdotettu 4 § poikkeaisi nykyi-
sestä laista direktiivin 14 artiklan mukaisesti 
siten, että pykälässä tarkoitettuun omistajien 
luotettavuuden arviointiin sovelletaan samoja 
periaatteita kuin 3 luvussa tarkoitettuun 
omaisuuden hankintaan. Muilta osin toimilu-
pamenettely vastaisi, mitä nykyisessä laissa 
on säädetty. 
 
 
5 luku Liiketoimintaa koskevat ylei-

set edellytykset 

Sallittu liiketoiminta 
 

1—3 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
30, 31 ja 33 §:ää.  

4 §. Konsolidoitua kiinteistönomistusta 
koskeva rajoitus. Pykälä vastaisi nykyisen 
lain 81 §:ää. 

5 §. Rahalainan antamista koskevien 
osuuskuntalain säännösten soveltaminen. 
Pykälä vastaisi asiasisällöltään nykyisen lain 
34 §:ää.  

6 §. Omien ja konserniyritysten osakkei-
den, osuuksien, pääomalainojen ja debentuu-
rien hankinnan rahoittaminen ja pantiksi ot-
taminen. Pykälä vastaisi nykyisen lain 
35 §:ää. Säännös ei vaikuttaisi niihin edelly-
tyksiin, joilla pykälässä tarkoitetut pää-
omainstrumentit saadaan lukea omiin varoi-
hin. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
7 momentti, jossa todettaisiin selvyyden 
vuoksi, että ehdotettu pykälä ei vaikuttaisi 
EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaiseen 
omien varojen määritelmään . 

7 §. Arvopaperistettujen omaisuuserien 
hankintaa koskevat rajoitukset. Nykyisen 
lain 35 a § korvattaisiin viittauksella EU:n 
vakavaraisuusasetukseen, koska pykälässä 
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tarkoitetuista rajoituksista säädetään yksin-
omaan mainitussa asetuksen 404—410 artik-
lassa. 
 
Toiminnan yleinen valvottavuus 
 

8 §. Liiketapahtumien kirjaaminen. Lakiin 
lisättäisiin luottolaitosdirektiivin 4 artiklan 
6 kohdan edellyttämä säännös siitä, että luot-
tolaitoksen on kuvattava kirjanpito- ja muut 
tietojärjestelmänä sekä kirjattava liiketapah-
tumansa niin, että Finanssivalvonta voi tar-
vittaessa todentaa sille ilmoitettavien tietojen 
oikeellisuuden. Vaatimus koskisi kaikkea la-
kiin ja sen nojalla annettaviin alemmanastei-
siin säädöksiin ja määräyksiin perustuvaa 
tiedonantovelvollisuutta, mukaan lukien 
EU:n vakavaraisuusasetukseen ja Euroopan 
pankkiviranomaisen teknisiin sääntely- ja 
täytäntöönpanostandardeihin perustuva ra-
portointi. 

Mainitun artiklan 4 kohdan mukaisista hal-
linnon ja sisäisen valvonnan kuvauksille ase-
tettavista vaatimuksista säädettäisiin 7 luvus-
sa. 

9—11 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
36, 36 a, 36 b ja 37 §:ää. 

12 §. Luottolaitoksen sidonnaisuus. Pykälä 
vastaisi asiasisällöltään nykyisen lain 
37 §:ää. Nykyisestä laista poiketen laissa ei 
kuitenkaan määriteltäisi merkittävää sidosta, 
koska se on määritelty EU:n vakavaraisuus-
asetuksessa. 

13 §. Määräysvallan hankkiminen ulko-
maisessa yrityksessä. Pykälä vastaisi asiasi-
sällöltään nykyisen lain 38 §:ää. Pykälän 
terminologiaa tarkistettaisiin vastaamaan 
muualla laissa käytettyä terminologiaa. 

14 §. Luottolaitoksen kuuluminen ulkomai-
seen konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymään. Pykälä 
vastaisi nykyisen lain 39 §:ää. 

15 §. Sisäiset liiketoimet. Pykälä vastaisi 
nykyisen lain 51 §:ää. 
 
Varautuminen poikkeusoloihin 
 

16 ja 17 §. Pykälät vastaisivat nykyisen 
lain 123 ja 124 §:ää. Varautumisvelvollisuut-
ta koskevista 17 ja 18 §:stä poistettaisiin kui-
tenkin lainsäädännön rakenteen selkeyttämi-
seksi viittaus rahoituslaitoksiin, koska pykä-

lissä tarkoitettuihin rahoituslaitoksiin tulevat 
sovellettaviksi maksulaitoslain (297/2010) 
säännökset. Vastaavat säännökset ehdotetaan 
sisällytettäväksi maksulaitoslakiin. 
 
6 luku Sivuliikkeen perustaminen, 

palvelujen tarjoaminen Suo-
meen ja kotipaikan siirto ul-
komaille 

1—6 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
161—166 §:ää. 
 
II OSA HALLINTO- JA OHJAUS 

7 luku  Hallinto- ja ohjausjärjestel-
mät 

1 §. Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koske-
vat yleiset vaatimukset. Säännöksen 1 mo-
mentti perustuu direktiivin 88 artiklan 1 koh-
dan a ja d alakohtiin ja 2 momentti b ja c 
alakohtiin. Direktiivin 88 artikla edellyttää 
luottolaitoksen hallituksen vastaavan siitä, et-
tä laitoksella olisi oltava hallinto- ja ohjaus-
järjestelmät (governance arrangements), joil-
la varmistettaisiin luottolaitoksen johtaminen 
tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaatteiden 
mukaisesti. Mainittu artikla, erityisesti sen d 
alakohta, korostaa hallituksen velvollisuutta 
valvoa luottolaitoksen toiminnallista johtoa, 
mistä syystä luottolaitoksen hallitukselle ase-
tettaisiin sen kokoonpanoa ja työskentelyä 
koskevia riippumattomuus- ja pätevyysvaa-
timuksia.  

Pykälän 1 momentin ensimmäinen virke 
korvaisi voimassa olevan luottolaitoslain 40 
§:n ensimmäisen virkkeen. Ehdotetun mo-
mentin toiseen virkkeeseen sisältyisi suhteel-
lisuusperiaatteen vaatimus, joka perustuu di-
rektiivin 74 artiklan 2 kohtaan. Kyseinen ar-
tiklakohta koskee paitsi 9 luvussa, myös täs-
sä luvussa täytäntöön pantavia säännöksiä.  

Direktiivin 88 artikla alakohtineen on pää-
osin yhtenäinen osakeyhtiö- ja osuuskuntala-
eissa säädetyn hallintoelinten välisen työnja-
on kanssa. Kyseiset tehtävät sisältyvät osa-
keyhtiölain ja osuuskuntalain 6 luvun 2 §:n 
mukaiseen hallituksen velvollisuuksiin ja 
yleistoimivaltaan. Artiklan 1 kohdan 2 kap-
paleen b ja c alakohdat, jotka ehdotetaan 
pantavaksi täytäntöön 2 momentissa, sisältä-
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vät hallituksen keskeisimmät tehtävät. Halli-
tuksen olisi huolehdittava keskeisten sisäis-
ten valvontajärjestelmien luotettavuudesta. 
Artiklakohdassa tarkoitetut luotettavat val-
vontajärjestelmät sisältävät velvollisuuden 
ylläpitää ja noudattaa ainakin lainkohdassa 
mainittuja sisäisiä toimintaperiaatteita ja me-
nettelytapoja sekä järjestää niiden noudatta-
misen valvonta. Artiklan c alakohdan mu-
kaan hallituksen vastuulla on valvoa myös 
laitoksen tiedonanto- ja julkistamisprosesse-
ja. Niillä tarkoitetaan luottolaitoksesta sekä 
Finanssivalvonnalle että julkisuuteen, esi-
merkiksi laitoksen internetsivustolla, annet-
tavaa informaatiota. Direktiivin 74 artiklan 
1—3 kohtien mukainen riskienhallinnan hal-
linto- ja ohjausjärjestelmää koskeva yleis-
säännös ehdotetaan pantavaksi täytäntöön 
lain 9 luvussa, jossa ovat muut riskienhallin-
taa koskevat säännökset. Riskienhallintajär-
jestelmät muodostavat osan luottolaitoksen 
hallinto- ja ohjausjärjestelmien kokonaisuut-
ta. 

Direktiivin 88 artiklan 1 kohdan johdanto-
kappaleen mukaisesti 3 momentissa säädet-
täisiin, että johtamisessa ja toiminnassa teh-
tävät olisi eriytettävä siten, että eturistiriidat 
voitaisiin välttää. Toimenkuvien eriyttäminen 
koskee paitsi johdon toimenkuvia myös sel-
laisia henkilöstön toimenkuvia, joiden pääl-
lekkäisyyteen liittyy pykälässä tarkoitettujen 
haitallisten eturistiriitojen vaara. Tämä on 
osa sisäisten prosessien luotettavuutta. Pääl-
lekkäiset tehtävänkuvat ovat omiaan hämär-
tämään päätöksenteon, vastuunjaon ja val-
vonnan laatua. Eriyttäminen koskisi kaikkia 
toimenkuvia, jotka voivat vaarantaa laitoksen 
johtamisen tehokkaasti ja varovaisten liike-
periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi sisäis-
ten valvontatoimintojen sekä niissä työsken-
televien henkilöiden riittävästä riippumatto-
muudesta olisi huolehdittava. 

Kyseisen artiklan 1 kohdan toisen kappa-
leen c alakohdan mukaisesti momentin toi-
sessa virkkeessä säädetään, ettei laitoksen 
hallituksen puheenjohtaja saisi ilman Finans-
sivalvonnan lupaa hoitaa samanaikaisesti 
saman luottolaitoksen toimitusjohtajan tehtä-
vää. Säännös korostaa organisaation hallinto- 
ja ohjausjärjestelmien riippumattomuutta 
toimivasta johdosta. Virkkeen loppuosaan si-
sältyy kansallinen tarkennus: jos luottolaitok-

sella on hallintoneuvosto, jolle on annettu 
tehtäväksi hoitaa tässä luvussa hallitukselle 
säädetyt tehtävät, hallituksen puheenjohtaja 
voisi tällaisessa tilanteessa olla luottolaitok-
sen myös toimitusjohtaja. Säännös on direk-
tiivin mukainen, sillä direktiivi kieltää toimi-
tusjohtajan toimimisen valvontatehtävää hoi-
tavan hallintoelimen puheenjohtajana, mutta 
ei luottolaitoksen toiminnallisesta johtami-
sesta vastaavan elimen puheenjohtajana. 
Kaksiportaisessa hallintomallissa valvonta-
tehtävää hoitaa hallintoneuvosto, ja hallitus 
johtaa luottolaitosta. Poikkeusta ei kuiten-
kaan voida soveltaa, jossa hallintoneuvosto 
vain osittain huolehtii tämän luvun mukaisis-
ta valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä, 
esimerkiksi päättää vain toimivan johdon 
palkitsemisesta taikka tilinpäätöksen hyväk-
symisestä, jos tehtävät muilta osin kuuluvat 
hallitukselle.  

Pykälän 4 momentti perustuu direktiivin 
88 artiklan 1 kohdan 3 kappaleeseen ja sisäl-
tää luottolaitoksen hallituksen velvollisuuden 
arvioida säännöllisesti hallinto- ja ohjausjär-
jestelmien tehokkuutta sekä korjata mahdol-
liset puutteet. Erityisen tärkeää on tunnistaa 
luottolaitoksen liiketoiminnassa tai toimin-
taympäristössä tapahtuvista muutoksista joh-
tuvat muutostarpeet. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin, että 
tässä luvussa hallitukselle säädettyjä tehtäviä 
voisi hoitaa laitoksen hallintoneuvosto, jos 
sille on yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mu-
kaan annettu tässä luvussa säädetyt tehtävät. 
Jokaisessa lainkohdassa ei ole siten tarpeen 
todeta tätä erikseen. Säännös on kansallinen. 
Jos hallintoneuvosto toimii luottolaitoksen 
valvontaelimenä, tämän luvun hallitusta kos-
kevat säännökset, kuten hallituksen jäseniä, 
hallituksen kokoonpanoa, ja työskentelyä 
koskevia säännökset koskevat hallintoneu-
vostoa.  

Ehdotetussa 6 momentissa säädettäisiin lu-
vun soveltamisesta luottolaitoksen konsoli-
dointiryhmän emoyritykseen ja konsolidoin-
tiryhmässä. 

2 §. Luottolaitoksen hallituksen kokoonpa-
noa ja työskentelyä koskevat vaatimukset. 
Pykälä sisältää hallituksen pätevyyttä koske-
vat yleiset vaatimukset. Pykälän 1 momentin 
1 virke perustuu uuden 91 artiklan 1 koh-
taan, jossa viitataan saman artiklan kohtiin 
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(2—8), sekä kyseisen artiklan 7 kohtaan. Eh-
dotetun momentin mukaan hallitusta on tar-
kasteltava paitsi yksittäisten jäsenten ammat-
titaidon ja kokemuksen näkökulmasta, myös 
jäsenten ammattitaidon summana. Hallituk-
sen jäsenillä voisi siten olla erilaisia vah-
vuuksia ja osaamista. Direktiivi ei sisällä hal-
litukseen kokonaisuutena kohdistuvia muo-
dollisia riippumattomuusvaatimuksia. Riip-
pumattomuusvaatimukset kohdistuvat kui-
tenkin nimitys-, palkitsemis- ja riskivalio-
kunnan jäseniin, joten käytännössä hallituk-
sen jäsenten riippumattomuus on uuden sään-
telyn lähtökohtana. Asiaa käsitellään jäljem-
pänä asianomaisten pykälien yhteydessä.  

Momentin toinen virke perustuu 91 artik-
lan 9 kohtaan, jossa asetetaan luottolaitoksel-
le velvollisuus huolehtia hallituksen jäsenten 
riittävästä perehdyttämisestä tehtäviinsä. Ar-
tiklakohdan mukaan perehdytykseen olisi 
käytettävä riittävästi taloudellisia ja henkilös-
tövoimavaroja. Tämä voisi merkitä käytän-
nössä esimerkiksi perehdytyksen ja koulu-
tuksen antamista mahdollisimman asiantun-
tevien henkilöiden toimesta taikka käyntejä 
eri toimipisteissä ja eri liiketoimintoihin tu-
tustumista käytännössä sekä perehdytyksen 
ja koulutuksen päivittämistä liiketoiminnan 
tai sääntelyn muuttuessa. Periaate on so-
pusoinnussa tässä pykälässä säädettyjen hal-
lituksen yleisten pätevyysvaatimusten ja seu-
raavassa pykälässä säädettyjen ajankäyttö-
vaatimusten kanssa. 

Pykälän 2 momentin ensimmäisessä virk-
keessä säädettäisiin 91 artiklan 10 kohdan 
mukaisesti, että hallituksen olisi laadittava 
luottolaitokselle toimintaperiaatteet, joilla 
edistetään hallituksen monimuotoista ko-
koonpanoa. Hallituksen uusien jäsenehdok-
kaiden hankintaa olisi suunniteltava pitkäjän-
teisesti ja siten, että kyseisen laitoksen kan-
nalta kulloinkin tarpeellinen osaaminen olisi 
edustettuna hallituksessa. Momentin toisessa 
virkkeessä säädetään direktiivin 88 artiklan 
2 kohdan a alakohdan jälkimmäisen kappa-
leen mukaisesti siitä, että hallituksen olisi 
asetettava luottolaitokselle tavoite sukupuol-
ten tasapuolisesta edustuksesta laitoksen hal-
lituksessa sekä laadittava toimintaperiaatteet, 
joilla tavoite saavutetaan ja ylläpidetään. 
Momentissa säädetyt molemmat toimintape-
riaatteet on mahdollista yhdistää, minkä 

vuoksi niistä ehdotetaan säädettäväksi sa-
massa lainkohdassa. Molemmat direktiivi-
kohdat asettavat velvollisuuden nimitysva-
liokunnalle. Jos laitoksella on nimitysvalio-
kunta, se voisi valmistella asian hallituksen 
päätettäväksi.  

Pykälän 3 momentin ensimmäisessä virk-
keessä säädettäisiin direktiivin 88 artiklan 
2 kohdan kolmannessa kappaleen mukaisesti 
hallituksen työn järjestämisestä siten, ettei 
yksi jäsen tai jäsenten pieni ryhmä voisi val-
lita hallintoelimen päätöksentekoa koko yhti-
ön edun vastaisesti. Velvoite sisältyy artiklan 
uuteen, nimitysvaliokuntaa koskevaan ala-
kohtaan. Velvollisuus ei Suomen oikeuden 
mukaan kuitenkaan sovellu säädettäväksi 
vain nimitysvaliokunnan tyyppiselle hallituk-
sen osajoukolle, minkä vuoksi artiklakohta 
ehdotetaan pantavaksi täytäntöön koko halli-
tuksen työskentelyä koskevaan pykälässä. 
Nimitysvaliokunnankin olisi tehtäviään hoi-
taessaan huomioitava pykälässä ilmaistu pe-
riaate esimerkiksi suunnitellessaan hallituk-
sen ja sen valiokuntien kokoonpanoa. Periaa-
tetta on noudatettava jo osakeyhtiölain 1 lu-
vun 7 §:n yhdenvertaisuusperiaatteen ja 8 §:n 
johdon tehtävää koskevien yleisten periaat-
teiden nojalla. Hallituksen päätökseksi tulee 
osakeyhtiölain 6 luvun 3 §:n nojalla enem-
mistön mielipide, ellei yhtiöjärjestyksessä tai 
säännöissä edellytetä määräenemmistöä. 
Epäasiallinen ”pienen vähemmistön harjoit-
tama dominointi” olisi mahdollista, jos täl-
lainen ryhmä esimerkiksi estäisi epäasialli-
sesti tai yhtiön edun vastaisesti hallituksessa 
määräenemmistöpäätöksen syntymisen. To-
siasiallinen haitallinen vaikuttaminen on es-
tettävissä esimerkiksi siten, ettei toimitusjoh-
taja olisi hallituksen jäsen, tai esimerkiksi 
huolehtimalla hallituksen ja sen mahdollisten 
valiokuntien tasapainoisesta ja intressiristirii-
toja välttävästä kokoonpanosta. Lisäksi hai-
tallista vaikuttamista voitaisiin ehkäistä nou-
dattamalla hyvää kokoustapaa, kuten jaka-
malla hallitukselle tuleva informaatio tasa-
puolisesti ja ajoissa.  

Momentin toinen virke perustuu direktiivin 
91 artiklan 8 kohtaan. Kullakin hallituksen 
jäsenellä on velvollisuus toimia tehtävässä 
riippumattomasti. Artiklakohdan mukaan 
hallituksen jäsenen olisi toimittava itsenäi-
sesti ja hänen olisi oltava kykenevä tarvitta-
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essa arvioimaan ja kyseenalaistamaan toimi-
van johdon toiminta sekä valvomaan johdon 
päätöksentekoa hallituksen yleistoimivallan 
mukaisesti. Yhtiöoikeudellisesti hallituksen 
jäsenyys on henkilökohtainen tehtävä ja jä-
senen on toimittava yhtiön ja sen kaikkien 
osakkeenomistajien etujen mukaisesti. 

3 §. Nimitysvaliokunta. Säännös on uusi ja 
perustuu direktiivin 88 artiklan 2 kohdan 1 
kappaleeseen.  

Pykälän 1 momentti asettaisi merkittäville 
luottolaitoksille velvollisuuden perustaa hal-
lituksen jäsenistä tai osakkaanomistajien ni-
meämistä henkilöistä koostuva nimitysvalio-
kunta. Merkittävä luottolaitos määriteltäisiin 
tämän lain 10 luvun 7 ja 8 §:ssä. Momentin 
toisessa virkkeessä säädettäisiin poikkeuk-
sesta, joka koskee merkittävään konsolidoin-
tiryhmään tai talletuspankkien yhteenliitty-
mään kuuluvaa luottolaitosta. Säännös ei es-
täisi nimitysvaliokunnan perustamista muis-
sakin kuin pykälässä tarkoitetuissa luottolai-
toksissa. Säännös ei myöskään asettaisi estet-
tä sille, että nimitysvaliokunta käyttäisi työs-
sään tai että työskentelyyn osallistuisi muita-
kin kuin luottolaitoksen hallituksen jäseniä, 
kuten ulkopuolisia rekrytointialan konsultteja 
tai merkittävien osakkeenomistajien edusta-
jia. 

Direktiivin 88 artiklan 2 kohdan 5 kappa-
leessa todetaan, ettei artiklaa tarvitse panna 
täytäntöön, jos hallituksella ei ole jäsenvalti-
on lain mukaan kelpoisuutta valita jäseniään. 
Suomen yhtiöoikeudellinen järjestelmä on 
lähtökohtaisesti tällainen: hallintoelin ei täy-
dennä itse itseään eikä toimiva johto itseään. 
Ehdotettu lainkohta ei kuitenkaan syrjäyttäisi 
osakeyhtiö- ja osuuskuntalain mukaista, yh-
tiöjärjestyksessä, säännöissä tai hallituksen 
työjärjestyksessä määrättyä valinta- tai nimi-
tysmenettelyä. Säännöksen mukaan nimitys-
valiokunta avustaisi hallitusta tai vastaavasti 
muuta valitsevaa elintä, esimerkiksi hallinto-
neuvostoa taikka yhtiökokousta, ehdollepa-
noa ja valintaa koskevissa asioissa.  

Osakkeenomistajat valitsevat hallituksen 
jäsenet, ellei muussa laissa, yhtiöjärjestyk-
sessä tai säännöissä tehtävää ole määrätty 
muulle elimelle, esimerkiksi hallintoneuvos-
tolle. Toimitusjohtajan nimittäminen kuuluu 
hallitukselle, ellei yhtiöjärjestyksessä tai 
säännöissä ole tästä poikkeavia määräyksiä. 

Muun toimivan johdon nimittämisestä päät-
tää myös lähtökohtaisesti hallitus tai toimi-
tusjohtaja. Hallituksen yhtiöoikeudelliseen 
yleistoimivaltaan voidaan kuitenkin katsoa 
kuuluvan toimitusjohtajaa koskevien tehtävi-
en lisäksi myös hallituksen omaa kokoonpa-
noa koskeva valmistelu ja suunnittelu. Teh-
tävä on yhtiön ja sen omistajien edun mukai-
nen, ja voi huonosti hoidettuna haitata yhtiön 
liiketoimintaa. Sen vuoksi on perusteltua li-
sätä lakiin direktiivin mukaisesti vaatimus 
nimitysvaliokunnan perustamisesta avusta-
vaksi elimeksi. Valiokunnan avulla proses-
sista voidaan tehdä sidosryhmien kannalta 
laadukkaampi ja läpinäkyvämpi. Nimitysva-
liokunnan on sopivalla tavalla raportoitava 
valintaa juridisesti suorittaville tahoille työs-
tään. Yhtiöiden hallitukset suunnittelevat – 
esimerkiksi osakkeenomistajien edustajien 
tai konsulttien avustuksella – käytännössä jo 
nykyään omaa kokoonpanoaan sekä toimivaa 
johtoa koskevia nimitysasioita pitkäjänteises-
ti. Nimitysvaliokunnan tehtävänkuva antaa 
mahdollisuuden ylläpitää esimerkiksi johdon 
ja muiden avainhenkilöiden rekrytointi- ja 
palkitsemisasioiden laadukasta valmistelua ja 
nivoa yhteen hallituksen ja valinnan suoritta-
van tahon tehtävät. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valio-
kunnan yleisestä tehtävänkuvasta. Nimitys-
valiokunnan jäsen ei saisi toimi- tai palvelus-
suhteessa osallistua sellaisen luottolaitoksen 
tai yrityksen päivittäiseen johtamiseen, jonka 
asiat kuuluvat valiokunnan tehtäviin. Mo-
mentti perustuu artiklan 88 artiklan 
2 kohtaan. 

Pykälän 3 momenttiin sisältyvät direktiivin 
88 artiklan 2 kohdan 2 kappaleen a—d ala-
kohtiin perustuvat nimitysvaliokunnan tehtä-
vät. Tehtävät kuuluvat yhtiöoikeudellisesti 
hallituksen tai yhtiökokouksen yleistoimival-
taan. Nimitysvaliokunnan rooli on siten val-
misteleva, ellei hallitus päätä muodollisesti 
delegoida asiaa nimitysvaliokunnalle tai, el-
lei luottolaitoksessa päätetä käsitellä kyseisiä 
asioita koko hallituksen voimin pykälän 
4 momentissa ehdotetun mukaisesti.  

Momentin 1 kohdan mukaan, joka perustuu 
direktiivin 88 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, 
nimitysvaliokunnan olisi arvioitava hallituk-
sen tarvitsemia ja sen yksittäisille jäsenille 
asetettavia vaatimuksia, jäsenyyden edellyt-
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tämää ajankäyttöä sekä etsiä hallitukselle uu-
sia jäsenehdokkaita. Hallituksen parasta ko-
koonpanoa olisi suunniteltava juuri kyseisen 
laitoksen toiminnan kannalta, arviointihetkel-
lä ja tulevaisuudessa. Vaatimukset voivat 
muuttua esimerkiksi yhtiön liiketoiminnan 
muutosten ja hallituksen jäsenten vaihtumi-
sen takia. Jäseniin kohdistettavia vaatimuk-
siakin olisi siten säännöllisesti päivitettävä.  

Nimitysvaliokunnan tehtäviin kuuluu 
3 momentin 2 kohdan mukaan hallituksen 
työskentelyn laadun arviointi. Kohta perus-
tuu direktiivin 88 artiklan 2 kohdan b ja c 
alakohtiin Vastaava arviointiprosessi on va-
kiintunut käytännöksi jo nykyisin pörssiyhti-
öiden hallituksissa: Suomen listayhtiöiden 
hallinnointikoodin (2010) suosituksen n:o 7 
mukaan hallituksen on arvioitava työskente-
lyään vähintään vuosittain. 

Momentin 3 kohta koskee luottolaitoksen 
toimivan johdon valintakriteereiden ja -
menettelyn arviointia. Kohta perustu 88 ar-
tiklan 2 kohdan d alakohtaan, jossa viitataan 
toimivan johdon valintaan (senior manage-
ment). On tarkoituksenmukaista sisällyttää 
toimivan johdon valintaan liittyvät tehtävät 
samaan pykälään: toimivaan johtoon kuulu-
vista toimitusjohtaja on osakeyhtiö- ja 
osuuskuntalain mukaista ”johtoa” ja hänen 
valintansa ja arviointinsa kuuluu siten lähtö-
kohtaisesti hallituksen tehtäviin. Muunkin 
toimivan johdon valintamenettelyt ovat luot-
tolaitoksen toiminnan ja sen valvonnan kan-
nalta niin keskeisiä, että ne kuuluvat luotto-
laitoksen hallituksen yleistoimivallan piiriin, 
vaikka muuhun toimivaan johtoon kuuluva 
juridisesti olisi työsuhteessa luottolaitokseen. 
Momentin 4 kohta liittyy 88 artiklan 2 koh-
dan 2 kappaleen a alakohdan jälkimmäisessä 
kappaleessa mainittuun monimuotoisuus- ja 
tasa-arvotavoitteeseen, josta säädettäisiin tä-
män luvun 2 §:n 2 momentissa.  

Pykälän 4 momentin mukainen vuosittainen 
arviointivelvollisuus perustuu direktiivin 
88 artiklan 2 kohdan 2 kappaleen b ja c ala-
kohtiin sekä säännöllinen arviointivelvolli-
suus saman artiklan d alakohtaan. Harvempi 
uudelleenarviointi (1 ja 3 kohdat) voi olla 
riittävää esimerkiksi tilanteessa, jossa johdon 
kokoonpano on arvioitu hyväksi, se ei ole 
muuttunut eikä laitoksen liiketoiminta tai 
toimintaympäristökään ole muuttunut tavalla, 

johon olisi vastattava.  Artiklan 2 kohdan 
4 kappaleen mukaan nimitysvaliokunnan oli-
si voitava käyttää työssään tarpeellisiksi kat-
somiaan voimavaroja, myös ulkopuolisia. 
Tästä ei ole tarpeen ottaa nimenomaista mai-
nintaa säännökseen, sillä hallituksella on 
muutenkin tämä oikeus laissa säädettyjen 
velvollisuuksiensa täyttämiseksi.  

Pykälän 5 momentin mukaan pykälässä 
tarkoitetut tehtävät kuuluisivat, jos nimitys-
valiokuntaa ei ole, hallitukselle tai, jos lai-
toksella on hallintoneuvosto, hallintoneuvos-
tolle siinä laajuudessa kuin sille on yhtiöjär-
jestyksen tai sääntöjen mukaan annettu nämä 
tehtävät.  

4 §. Luottolaitoksen johdon luotettavuus- ja 
pätevyysvaatimukset. Pykälä sisältäisi luotto-
laitoksen hallitukselta ja toimivalta johdolta 
edellytettävät henkilökohtaiset kelpoisuus- ja 
pätevyysvaatimukset. Säännöksen 1 moment-
ti perustuu direktiivin 91 artiklan 1 kohtaan 
ja sisältäisi myös tarkempaa kansallista sään-
telyä. Säännös olisi osittain uusi ja korvaisi 
osittain voimassa olevan luottolaitoslain 
40 §:n. Nyt ehdotettu säännös olisi kuitenkin 
tätä laajempi: se käsittää paitsi hallituksen jä-
senen ja toimitusjohtajan tehtävät, myös 
muun toimivan johdon tehtävät. Rikosnimik-
keet ovat sittemmin myös muuttuneet ja luot-
tolaitoksia koskeva sääntely on lisääntynyt. 
Esimerkkejä tärkeistä arviointiperusteista 
ovat luottolaitoksia koskevien säännösten 
toistuvaan ja tahalliseen rikkomiseen myötä-
vaikuttaminen eli niin kutsuttu. ”non-
compliance”, luottolaitoksen maineriski sekä 
johdolta edellytettävät hyvät toimintatavat. 

Pykälän 1 momentissa olisivat johdon kel-
poisuusvaatimukset, jotka koskevat henkilön 
luotettavuutta ja hyvämaineisuutta. Ehdote-
tun 1 luvun 20 §:n mukaisesti lainkohdassa 
käytettäisiin termiä ”johto” tarkoittamaan 
hallitusta ja mahdollista hallintoneuvostoa, 
jos sille on annettu tässä laissa tarkoitettuja 
tehtäviä sekä luottolaitoksen toimivaa johtoa.  

Pykälän 2 momentissa olisivat kansalliset 
kriteerit, joiden täyttyessä henkilöä ei olisi 
pidettävä luotettavana luottolaitoksen johto-
tehtävän. Kohdat vastaisivat asiasisällöltään 
voimassa olevan luottolaitoslain 40 §:n 
2 momenttia ja sijoituspalvelulain 6 luvun 
16 §:ää.  
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyi-
sestä luottolaitoslain 40 §:n 3 momenttia vas-
taavasti 1 momentissa tarkoitetun henkilön 
oikeudesta jatkaa tehtävässään siihen saakka, 
kunnes mahdollinen häntä koskeva tuomio 
on saanut lainvoiman. Momentin ensimmäi-
nen virke sisältäisi nyt myös määräajan las-
kentatavan. Luottolaitoksen on tehtävä oma 
arvio siitä, voiko henkilö jatkaa johtotehtä-
vässä ennen kuin mahdollinen tuomio on 
lainvoimainen.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin luotto-
laitoksen johtoon kuuluvalta vaadittavasta 
henkilökohtaisesta osaamisesta ja kokemuk-
sesta. Momentti vastaa direktiivin 91 artiklan 
7 kohtaa kanssa ja sisältää sekä hallituksen 
jäsenet että toimivan johdon. Tämän luvun 2 
§ koskee hallitusta kokonaisuutena sekä hal-
lituksen jäsenten osaamista erityisesti osana 
hallituksen ja sen työskentelyn kokonaisuut-
ta.  

Pykälän 5 momentin mukaan luottolaitok-
sen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle luot-
tolaitoksen johtoa koskevista muutoksista. 
Säännös korvaisi voimassa olevan lain 27 §:n 
ja vastaisi direktiivin 5 artiklan 5 kohdan 
yleissäännöksen, jonka mukaan jäsenvaltion 
on varmistettava, että valvontaviranomainen 
saa valvontaansa varten kaikki tarpeelliset 
tiedot  

5 §. Luottolaitoksen johdon ajankäyttö. 
Säännöksen 1 momentti perustuu direktiivin 
91 artiklan 2 kohtaan. Direktiivin 91 artiklan 
2 kohta edellyttää, että luottolaitoksen joh-
toon kuuluva käyttäisi riittävästi aikaa tehtä-
viensä hoitamiseen. Säännös koskee myös 
muuta toimivaa johtoa kuin toimitusjohtajaa. 
Toimivan johdon tehtävät olisivat joko pää-
toimisia tai osa-aikaisia. Jos ne eivät ole pää-
toimisia, johtajan tehtävänkuva olisi järjestet-
tävä siten, että henkilö kykenisi suoriutu-
maan vastuualueestaan 1 momentin yleisään-
nöksen mukaan vaikeuksitta. Momentin toi-
sen virkkeen mukaan henkilön johtotehtävien 
enimmäislukumäärän ja hänen muiden tehtä-
viensä määrän arvioinnissa olisi otettava 
huomioon sekä johtajan henkilökohtaiset 
olosuhteet että kyseessä olevan luottolaitok-
sen toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoi-
suus. Euroopan pankkivalvontaviranomaisel-
la on direktiivin 91 artiklan 12 kohdan mu-
kaan oikeus antaa suosituksia muun muassa 

johtoon kuuluvan henkilön riittävästä ajan-
käytöstä suhteessa henkilön henkilökohtai-
siin olosuhteisiin ja luottolaitoksen toiminnan 
laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen.  

Tämän lain 10 luvun 7 ja 8 §:ssä tarkoitet-
tujen merkittävien luottolaitosten hallituksen 
jäseniä ja toimitusjohtajiin sovellettaisiin 
2 momentin mukaan johtotehtävien enim-
mäislukumäärää koskevia vaatimuksia. Mo-
mentti perustuu, direktiivin 91 artiklan 
3 kohtaan.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 91artiklan 4 kohdan mukaisesti siitä, 
milloin johtotehtävät katsotaan yhdeksi teh-
täväksi. Momentin 1 kohdan mukaan tehtävät 
samaan konsolidointiryhmään tai talletus-
pankkien yhteenliittymään kuuluvassa use-
ammassa yrityksessä katsotaan yhdeksi teh-
täväksi, samoin 2 kohdan mukaan yrityksis-
sä, joissa luottolaitoksella on EU:n vakava-
raisuusasetuksen 4 artiklan 36 kohdassa tar-
koitettu huomattava omistusosuus. 

Pykälän 4 momentin mukaan, jonka en-
simmäinen virke perustuu 91 artiklan 3 koh-
taan, pykälän 2 ja 3 momenttia ei sovellettai-
si hallituksen jäseneen, joka on valittu luotto-
laitoksen hallituksen jäseneksi valtion edus-
tajana. Yhtiöoikeudellisesti hallituksen jäse-
nyys on aina henkilökohtainen tehtävä eikä 
”valtion edustaminen” siten ole yhtiöoikeu-
dellisesti mahdollinen Suomen oikeudessa. 
Pykälässä tarkoitetaankin tilannetta, jossa 
valtiollinen taho on oikeutettu nimeämään 
henkilön tehtävään. Kyseinen poikkeussään-
nös koskeekin käytännössä tilanteita, joissa 
luottolaitos on valtion tuen tai kriisitoimenpi-
teiden piirissä. Pykälän 2 ja 3 momenttia ei 
sovelleta direktiivin 91 artiklan 5 kohdan 
mukaan johtotehtävään yhtiössä tai yhteisös-
sä, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin 
voiton tuottaminen osakkeenomistajille. 
Poikkeusta voidaan kuitenkin soveltaa vain, 
jos tehtävät eivät vaaranna 1 momentin peri-
aatteiden noudattamista.   

Lainkohdan 5 momentin mukaan pykälän 
1—3 momenttia ei sovellettaisi hallituksen 
jäseneen, joka on henkilöstön edustuksesta 
yrityksen hallinnossa annetussa laissa 
(725/1990) tarkoitettu henkilöstön edustaja. 

Lainkohdan 6 momentin mukaan Finanssi-
valvonta voisi antaa luvan yhteen lisätehtä-
vään vain, jos se ei vaarantaisi 1 momentissa 
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säädettyjen periaatteiden noudattamista. Suh-
teellisuusperiaatteen mukaisesti Finanssival-
vonnan olisi kiinnitettävä huomiota esimer-
kiksi tehtävien vaatimaan aikaan sekä perus-
teeseen, jonka vuoksi tehtävä halutaan pitää. 
Voi olla esimerkiksi kohtuullista sallia toimi-
tusjohtajuus tai hallituksen jäsenyys henkilön 
tai hänen lähipiirinsä oman varallisuuden 
hoitamista varten perustetussa yhtiössä, jon-
ka toiminta on suppeaa. 

6 §. Rikkomuksista ilmoittaminen. Direktii-
vissä säädetyn mukaisesti lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi rikkomusten ilmoittamista 
koskeva säännös. Direktiivin 71 artiklan 3 
kohdan mukaan jäsenvaltioiden on edellytet-
tävä, että laitoksilla on käytössään asianmu-
kaiset menettelyt työntekijöitään varten, jotta 
nämä voivat ilmoittaa asetuksen ja direktiivin 
säännöksiä koskevista rikkomuksista sisäi-
sesti erityisen riippumattoman kanavan kaut-
ta. Kyseisiin ilmoituksiin sovellettaisiin sa-
moja suojasäännöksiä, kuin direktiivin 71 ar-
tiklan 2 kohdan alakohdissa b, c ja d on sää-
detty viranomaiselle tehtävien ilmoitusten 
osalta. Direktiivin 71 artiklan 2 kohdan b 
alakohta velvoittaa säätämään laitosten sel-
laisten työntekijöiden asianmukaisesta suoje-
lusta ainakin kostotoimia, syrjintää ja muuta 
epäoikeudenmukaista kohtelua vastaan, jotka 
raportoivat laitoksessa tehdyistä rikkomuk-
sista. Säännöksen c alakohdassa säädetään 
henkilötietojen suojaamisesta sekä rikko-
muksista ilmoittavan että ilmoituksen koh-
teena olevan luonnollisen henkilönä osalta 
direktiivin 95/46/EY mukaisesti. Säännöksen 
d alakohdassa asetetaan vaatimus selkeistä 
säännöistä, joilla varmistetaan, että luotta-
muksellisuus suhteessa laitoksessa tehdyistä 
rikkomuksista ilmoittajaan taataan kaikissa 
tapauksissa, jollei ilmaisemista edellytetä 
kansallisessa lainsäädännössä myöhempien 
tutkimusten tai oikeuskäsittelyjen yhteydes-
sä.  

Pykälän 1 momentin mukaan luottolaitok-
sella olisi oltava menettelytavat, joita noudat-
tamalla luottolaitoksen palveluksessa olevat 
voivat ilmoittaa luottolaitoksen sisäisesti 
riippumattoman kanavan kautta finanssi-
markkinoita koskevien säännösten ja määrä-
ysten epäillystä rikkomisesta. Ilmoituksen 
tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henki-

lön henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, ellei 
laissa toisin säädetä. 

Vaikka direktiivin artikla kohdistuu vain 
luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen säännösten vastaisiin epäiltyihin rikko-
muksiin, ehdotettu säännös mahdollistaisi 
epäiltyjen rikkomusten raportoinnin laajem-
minkin, sillä se koskisi yleisesti finanssi-
markkinoita koskevia säännöksiä. Useat 
muutkin komission direktiivi- ja asetusehdo-
tukset, kuten esimerkiksi MiFID-direktiivi- 
ehdotus, UCITS V –direktiiviehdotus sekä 
markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskeva 
ehdotus sisältävät vastaavan säännöksen. 
Rikkomusten raportointimahdollisuutta ei ole 
tarkoituksenmukaista rajoittaa ainoastaan 
luottolaitoslain ja EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen säännöksiä koskeviin epäiltyihin rikko-
muksiin.  

Säännös velvoittaisi ilmoituskanavan ole-
maan avoin ainoastaan luottolaitoksen palve-
luksessa olevalle henkilöstölle, mutta luotto-
laitos voisi tarjota sen myös muiden tahojen, 
kuten esimerkiksi luottolaitoksen ulkoisten 
sidosryhmien käyttöön. Ilmoitukset tulisi 
voida tehdä erityisen riippumattoman kana-
van kautta. Ilmoitusten vastaanottajatahoina 
voisi siten olla epäilystä ja ilmoituksen koh-
teena olevasta henkilöstä riippuen esimerkik-
si esimies, sisäinen tarkastus, säännösten 
noudattamisen valvontatoiminnosta vastaava 
henkilö, lakiasiainosasto, toimiva johto tai 
hallituksen tarkastusvaliokunta. Vastaanotta-
jia voisi olla asioiden riippumattoman tutkin-
nan ja järjestelmän joustavuuden varmistami-
seksi vaihtoehtoisesti useampia. Säännökses-
sä ei yksilöitäisi tai rajoitettaisi ilmoitusten 
teossa käytettäviä raportointikanavia.  

Järjestelmän toimivuus edellyttää, että me-
nettelytavoista on selkeät ohjeet ja että järjes-
telmä on helposti käytettävä. Luottolaitoksen 
ohjeissa voidaan käsitellä muun muassa il-
moittajan ja ilmoituksen kohteena olevan 
henkilön oikeuksia ja velvollisuuksia, ilmoi-
tusten sisältöä, ilmoitusten käsittelyssä ja tut-
kinnassa noudatettavia menettelyjä ja mah-
dollisia muita toimenpiteitä. Luottolaitoksen 
on myös varmistettava rikkomusepäilyistä 
ilmoittavien henkilöiden suojelu ja taattava 
se, että he eivät ilmoitusten vuoksi joudu syr-
jinnän tai muun epäasiallisen toiminnan koh-
teeksi. Direktiivin 71 artiklan 2 kohdan b 
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alakohdassa tarkoitettuun työntekijöiden 
asianmukaiseen suojeluun kostotoimilta, syr-
jinnältä ja muun tyyppiseltä epäoikeudenmu-
kaiselta kohtelulta voisivat tulla sovelletta-
vaksi työsopimuslain säännökset.  

Pykälän 1 momentin mukaan ilmoituksen 
tekijän ja ilmoituksen kohteena olevan henki-
lön henkilötiedot olisivat salassa pidettäviä, 
ellei laissa toisin säädetä. Säännös madaltaisi 
osaltaan kynnystä ilmoittaa havaituista vää-
rinkäytösepäilyistä työnantajalle. Säännös 
myötävaikuttaisi siihen, että henkilöt, joilla 
on mahdollisen rikkomuksen ilmitulon ja 
selvittämisen kannalta olennaista tietoa, voi-
sivat ilmaista tiedon luottamuksellisesti työn-
antajalleen. Säännös ei edellyttäisi, että il-
moitus on voitava tehdä nimettömästi. Pääsy 
ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön henkilöllisyyttä sekä ilmoi-
tuksen sisältöä koskeviin tietoihin olisi rajat-
tava niihin henkilöihin, joille kyseinen tieto 
on välttämätöntä asian selvittämiseksi. Luot-
tolaitosta ja sen toiminnassa mukana olevia 
henkilöitä koskevan salassapitovelvollisuu-
den estämättä, tietojen ilmaiseminen voisi ol-
la mahdollista myös esimerkiksi asian myö-
hemmässä viranomaistutkinnassa ja oikeus-
käsittelyn yhteydessä.  

Järjestelmän ylläpito asettaisi luottolaitok-
sille velvollisuuden noudattaa henkilötietojen 
käsittelyssä myös henkilötietolakia 
(523/1999). Luottolaitos olisi henkilötieto-
laissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Rekisteriin 
talletettaisiin luottolaitoksen palveluksessa 
olevien tai muiden henkilöiden ilmoittamia 
tietoja epäillyistä rikkomuksista liittyen fi-
nanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin tai 
määräyksiin. Kyseisiä tietoja voitaisiin käyt-
tää luottolaitoksen suorittamiin sisäisiin sel-
vityksiin mahdollisista väärinkäytöksistä. 
Tarvittaessa kyseisiä tietoja voitaisiin hyö-
dyntää myös luovuttamalla niitä viranomai-
sille, kuten Finanssivalvonnalle tai poliisille, 
niiden laissa säädettyjen tehtävien hoitami-
seksi. Henkilötietolain mukaisesti rekisteriin 
talletettaisiin vain väärinkäytösepäilyjen sel-
vittämiseksi tarpeellista tietoa. Tietojen oi-
keellisuus olisi pyrittävä varmistamaan tieto-
ja käytettäessä.  

Ilmoituksen tekijällä ei tarvitsisi olla eri-
tyistä näyttöä rikkomusepäilyn tueksi, vaan 
perusteltu epäily riittäisi. Sen sijaan vahin-

goittamistarkoituksessa tehtyihin selkeästi 
perusteettomiin ilmoituksiin työnantaja voisi 
puuttua esimerkiksi työturvallisuuslain 
18 §:n ja 28 §:n tarkoittamana häirintänä ja 
epäasiallisena kohteluna työpaikalla. Äärita-
pauksissa sovellettavaksi voisi tulla myös 
esimerkiksi rikoslain 24 luvun 9 §:n säännös 
kunnianloukkauksesta. Tällaisissa tapauksis-
sa raportoijan henkilöllisyys voitaisiin myös 
tarvittaessa selvittää, mikäli yhtiöllä on käy-
tössä anonyymi ilmoitusjärjestelmä.  

Säännöksessä ei asetettaisi työnantajalle 
erityistä velvollisuutta raportoida epäillyistä 
tai havaituista sääntörikkomuksista toimival-
taiselle valvontaviranomaiselle. Finanssival-
vonnan valvottavilla voi kuitenkin olla muis-
ta lain säännöksistä johtuvia velvollisuuksia 
kyseisten rikkomusten raportoimiseksi Fi-
nanssivalvonnalle. Esimerkiksi arvopaperi-
markkinalain 14 luvun 5 § sisältää sijoitus-
palvelun tarjoajia koskevan ilmoitusvelvolli-
suuden epäillystä markkinoiden väärinkäy-
töstä Finanssivalvonnalle. Lisäksi tilanteissa, 
joissa henkilö itse voisi joutua hallinnollisen 
seuraamuksen kohteeksi, henkilön yhteistyö 
Finanssivalvonnan kanssa rikkomuksen sel-
vittämiseksi voitaisiin ottaa huomioon seu-
raamuksen suuruutta arvioitaessa Finanssi-
valvonnasta annetun lain 41 §:n 2 momenttia 
koskevan muutosehdotuksen mukaisesti. 

Pykälän 2 momentin mukaan luottolaitok-
sen olisi säilytettävä viiden vuoden ajan edel-
lä 1 momentissa tarkoitetut tarpeelliset tiedot. 
Tiedot olisi poistettava viiden vuoden kulut-
tua ilmoituksen tekemisestä, jollei tietojen 
edelleen säilyttäminen olisi tarpeen rikostut-
kinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin, vi-
ranomaistutkinnan taikka ilmoituksen tekijän 
tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön oi-
keuksien turvaamiseksi. Tietojen edelleen 
säilyttämisen tarpeellisuus olisi tutkittava 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua edelli-
sestä tietojen säilyttämisen tarpeellisuuden 
tarkistamisesta. Tarkistamisesta olisi tehtävä 
merkintä. Vääriksi tai tarpeettomiksi osoit-
tautuneet tiedot olisi kuitenkin henkilötieto-
lain mukaisesti poistettava rekisteristä mah-
dollisimman nopeasti. Ehdotettu säännös oli-
si samankaltainen, kuin rahanpesun ja terro-
rismin rahoittamisen estämisestä ja selvittä-
misestä annetun lain 23 §:n 4 momentti tieto-
jen säilyttämisestä. 



 HE 39/2014 vp  
  

 

58 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rajoi-
tuksia rekisteröidyn tarkastusoikeuteen. Il-
moituksen kohteena olevalla rekisteröidyllä 
henkilöllä ei olisi tarkastusoikeutta 1 ja 2 
momentissa tarkoitettuihin tietoihin. Tie-
tosuojavaltuutettu voisi rekisteröidyn pyyn-
nöstä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettu-
jen, rekisteröityä koskevien tietojen lainmu-
kaisuuden. Tarkastusoikeuden rajaaminen on 
perusteltua siksi, että tarkastusoikeus voisi 
henkilötietolain 27 §:ssä tarkoitetulla tavalla 
haitata rikosten ehkäisemistä tai selvittämis-
tä. Rekisteröidyn tarkastusoikeus voisi kui-
tenkin lisäksi haitata rikosoikeudellisiin ran-
gaistuksiin rinnastettavien finanssimarkkinoi-
ta koskevien väärinkäytösten ehkäisemistä tai 
selvittämistä. Tästä syystä pelkkää henkilö-
tietolain 27 §:ssä määriteltyä yleistä tarkas-
tusoikeuden rajoitusta ei voida pitää riittävä-
nä. Tietosuojavaltuutetulla olisi kuitenkin oi-
keus rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa 1 ja 2 
momentissa tarkoitettujen, rekisteröityä kos-
kevien tietojen lainmukaisuus. 

Ehdotetun pykälän 4 momentti sisältäisi 
säännöksen siitä, että luottolaitoksen tulisi to-
teuttaa asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet 
ilmoitusten tekijöiden suojelemiseksi. Sään-
nöksessä tarkoitettuja toimenpiteitä olisivat 
esimerkiksi henkilötietojen salassa pitämistä 
ja syrjinnän kohteeksi joutumisen ehkäise-
mistä koskevat toimenpiteet ilmoitusten teki-
jöiden suojelemiseksi. Vastaavan tyyppinen 
säännös sisältyy rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 
annetun lain 34 §:n 2 momenttiin, jonka mu-
kaan ilmoitusvelvollisen tulee toteuttaa 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet niiden 
työntekijöiden suojelemiseksi, jotka tekevät 
kyseisessä laissa tarkoitetun ilmoituksen. 

Ehdotetun pykälän 5 momentti sisältäisi 
määräyksenantovaltuuden Finanssivalvon-
nalle. Säännöksen mukaan Finanssivalvonta 
voisi antaa tarkempia määräyksiä edellä 
1 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten te-
kemisestä ja niiden käsittelystä luottolaitok-
sessa. 

7 §. Tietojen saatavilla pito internetissä. 
Pykälässä säädetään luottolaitoksen velvolli-
suudesta pitää saatavilla internetsivustollaan 
selostus siitä, miten luottolaitos noudattaa 
tämän luvun säännöksiä. Avoimuusvelvolli-

suus perustuu direktiivin 96 artiklaan. Vas-
taava säännös sisältyy 8 luvun 15 §:ään. 
 
8 luku  Palkitseminen  

1 §. Säännösten soveltaminen. Pykälän 
1 momentti perustuu direktiivin 92 artiklan 
2 kohdan johdantokappaleen viimeiseen 
virkkeeseen ja ilmaisee tämän luvun sään-
nösten tulkintaa koskevan suhteellisuusperi-
aatteen. Säännös vastaisi asiasisällöltään 
voimassa olevaa sääntelyä. Suhteellisuuspe-
riaatteen merkitystä korostaa muun ohessa 
se, että luvun säännöksiä sovellettaisiin 11 ja 
12 §:ää lukuun ottamatta muidenkin kuin sel-
laisten henkilöiden palkitsemisjärjestelmiin, 
joiden toiminnalla on olennainen vaikutus 
luottolaitoksen riskiasemaan  

Pykälän 2 momentin mukaan tämän luvun 
säännöksistä 11 ja 12 § koskevat vain direk-
tiivin 92 artiklan 2 kohdan johdantolauseen 
mukaista henkilöryhmää. Momentin 1—4 
alakohdissa luetellaan henkilöt, joiden am-
mattimaisella toiminnalla olisi olennainen 
vaikutus luottolaitoksen riskiasemaan. Mo-
mentin 1 kohdassa käytetään uutta 1 luvun 
20 §:ssä määriteltyä toimivan johdon käsitet-
tä. Direktiivi käyttää näistä termiä ”riskinot-
toa edellyttävissä tehtävissä toimivat” (key 
risk takers), jäljempänä ”riskinottajat”. Hei-
hin kuuluu luonnollisesti myös luottolaitok-
sen johto.  

Luvun soveltamisala ehdotetaan säilytettä-
väksi voimassa olevan sääntelyn mukaisena. 
Tätä puoltavat sääntelyn sisältö sekä sen so-
veltamisen selkeysnäkökohdat. Direktiivin 
92 artiklan 2 kohdan mukaan artiklan palkit-
semissääntelyä olisi sovellettava vain laitok-
sen riskinottajiin, ei koko henkilöstöön. Käy-
tännössä voi kuitenkin olla mahdotonta erot-
taa direktiivin tarkoittamat riskinottajat muis-
ta henkilöstöistä. Myös palkitsemisohjelmien 
hallinnointia voi olla käytännössä vaikea ero-
tella tämän perusteen mukaan. Tämän lain 
muista säännöksistäkin johtuu, ettei minkään 
henkilöryhmien palkitsemisessa olisi sallittua 
toimia vastoin hyvää riskienhallintaa taikka 
laiminlyödä kyseisten palkitsemisjärjestelmi-
en huolellista hallinnointia. Finanssivalvonta 
voisi antaa ohjeita säännösten soveltamisesta.  

Pykälän 3 momentin mukaan luottolaitok-
sen olisi pidettävä luetteloa 2 momentissa 
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tarkoitetuista riskinottajista. Säännös vastaisi 
voimassa olevaa valtiovarainministeriön ase-
tusta 1372/2010 palkitsemisesta. Luettelon 
ylläpitämisvelvollisuus merkitsee, että luotto-
laitoksen on itsensä tehtävä arvio siitä, ketkä 
ovat ”riskinottajia”.  

Pykälän 4 momentissa todettaisiin tämän 
luvun 14 §:ää sovellettavan direktiivin 93 ar-
tiklan mukaisesti ainoastaan valtion tukea 
saavaan luottolaitokseen.  

Pykälän 5 momentin mukaan tämän luvun 
säännöksiä sovellettaisiin myös luottolaitok-
sen konsolidointiryhmän emoyritykseen sekä 
konsolidointiryhmään. Talletuspankkien yh-
teenliittymästä annetun lain 18 §:n nojalla 
luvun säännöksiä sovellettaisiin myös talle-
tuspankkien yhteenliittymän keskusyhtei-
söön. 

Pykälän 6 momentin mukaan luvun 7 ja 8 
§:n säännökset yhtiökokouksesta koskisivat 
myös muuta ylintä päätösvaltaa käyttävää 
elintä sekä sellaisen jäsentä. 

Pykälän 7 momentissa olisi viittaus hallin-
toneuvoston tehtäviin, jos luottolaitoksella on 
hallintoneuvosto. 

2 §. Määritelmät. Lainkohdassa säädettäi-
siin luvussa käytetyistä määritelmistä. Ne 
vastaisivat asiasisällöltään voimassa olevaa 
sääntelyä palkitsemisasetuksessa.  

3 §. Palkitsemisjärjestelmiä koskevat ylei-
set vaatimukset. Säännös perustuu direktiivin 
92 artiklan 2 kohdan a—b alakohtiin ja vas-
taisi asiasisällöltään voimassa olevaa säänte-
lyä.  

4 §. Palkitsemisjärjestelmien valvonta. 
Säännöksen 1 momentti perustuu direktiivin 
92 artiklan 2 kohdan c alakohtaan ja vastaisi 
asiasisällöltään voimassa olevaa sääntelyä.  

Pykälän 2 momentti perustuu direktiivin 
92 artiklan 2 kohdan b alakohtaan ja vastaisi 
voimassa olevaa sääntelyä. Palkitsemisjärjes-
telmiä olisi hallinnoitava siten, että mahdolli-
set intressiristiriidat pystytään välttämään. 
Esimerkkinä tästä voidaan mainita palkitse-
mista koskevat esitys- ja päätöksentekopro-
sessit.  

Pykälän 3 momentti perustuu 92 artiklan 
2 kohdan d alakohtaan ja vastaisi voimassa 
olevaa sääntelyä muuten paitsi siten, että di-
rektiivin kyseisessä artiklakohdassa liiketoi-
minnoista riippumattoman toiminnon valvon-
tavelvollisuus olisi muutettu ”säännöllisestä” 

”vähintään kerran vuodessa" tapahtuvaksi. 
Muutos merkitsee esimerkiksi sitä, että kun 
kannustinpalkkiot ja muut muuttuvat pal-
kanosat yleensä päätetään tai suoritetaan joka 
vuosi yleensä kerran, sisäisen valvonnan olisi 
todennettava vuosittain säännösten ja laitok-
sessa päätettyjen sisäisten menettelytapojen 
noudattaminen.  

Lainkohdan 4 momentti sisältäisi viittauk-
sen mahdolliseen hallintoneuvostoon. Sään-
nös olisi vastaava kuin 9 luvun 3 §:n 3 mo-
mentissa. 

Direktiivin 75 artiklan 2 kohdan mukaan 
Euroopan pankkivalvontaviranomaisella on 
oikeus antaa suosituksia direktiivin 92—95 
artiklan tarkoittamista terveistä palkitsemis-
järjestelmistä. 

5 §. Palkitsemisvaliokunta. Säännöksen 
1 momentti perustuu direktiivin 95 artiklan 1 
ja 2 kohtiin ja vastaisi voimassa olevaa sään-
telyä. Lain 10 luvun 7 ja 8 §:ssä tarkoitetun 
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävän 
luottolaitoksen tai niiden konsolidointiryh-
män emoyrityksen olisi nimettävä keskuu-
destaan koko hallitusta avustava palkitsemis-
valiokunta palkitsemisjärjestelmien hallin-
nointia varten. Momentin toisessa virkkeessä 
säädettäisiin poikkeuksesta, joka koskee 
merkittävään konsolidointiryhmään tai talle-
tuspankkien yhteenliittymään kuuluvaa luot-
tolaitosta. Myös muiden luottolaitosten olisi 
suositeltavaa perustaa palkitsemisvaliokunta 
ja määrätä sen kokoonpanosta ja työskente-
lystä sen mukaan kuin kyseisen luottolaitok-
sen toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden 
on oikeasuhteista. Jos palkitsemisvaliokuntaa 
ei ole, koko hallitus vastaa kyseisten tehtävi-
en suorittamisesta.  

Direktiivin 95 artiklan 2 kohdan mukaan 
palkitsemisvaliokunnan on valmisteltava ne 
palkitsemisjärjestelmiin liittyvät asiat, joista 
hallituksen on päätettävä, erityisesti ne, pää-
tökset, jotka voivat vaikuttaa luottolaitoksen 
riskeihin ja riskienhallintaan. Hallinnointiin 
kuuluvat esimeriksi palkitsemisperiaatteista, 
-prosesseista ja niiden valvontajärjestelmistä 
päättäminen. Palkitsemisvaliokunnan tulisi 
erityisesti valvoa toimivan johdon sekä ris-
kinottajien palkitsemista. Luottolaitoksen 
hallitus voisi antaa valiokunnalle muitakin 
näihin liittyviä tehtäviä, esimerkiksi palkit-
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semisen suunnittelua, seurantaa ja muita stra-
tegisia henkilöstöasioita.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valio-
kunnan työskentelystä. Se perustuu direktii-
vin 95 artiklan 1 kohtaan. Artiklakohdan 
mukaan palkitsemisvaliokunnan kokoonpano 
olisi järjestettävä niin, että valiokunta voisi 
arvioida palkitsemisjärjestelmien, -
käytäntöjen sekä hyvää riskienhallintaa edis-
täviä kannusteita mahdollisimman pätevästi 
ja riippumattomasti. Momentin toisessa virk-
keessä säädetään 95 artiklan 2 kohdan mu-
kaan siitä, että valiokunnan olisi suorittaessa 
tehtäviään otettava huomioon osakkeenomis-
tajien, sijoittajien ja muiden sidosryhmien 
pitkän aikavälin edut sekä yleinen etu. Va-
liokunnan jäseniä koskeva toimintaperiaate 
on muuten sopusoinnussa osakeyhtiö- ja 
osuuskuntalain mukaisten hallituksen velvol-
lisuuksien kanssa, kuitenkin niin, että palkit-
semista koskevissa asioissa hallituksen olisi 
lisäksi otettava huomioon muut sidosryhmät 
ja myös yleinen etu, joita ei yksiselitteisesti 
voida johtaa osakeyhtiö- ja osuuskuntalaista. 
Muiden sidosryhmien etujen huomioon otta-
minen on yleensä perustettava muihin vel-
voitteisiin, esimerkiksi sopimusvelvoitteisiin 
tai erityislainsäädännön säännöksiin, esimer-
kiksi tämän lain perusteella velvollisuus luot-
tolaitoksen johtaminen tehokkaasti ja varo-
vaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Tähän 
liittyy myös momentissa säädetty jäsenten 
riippumattomuusvaatimus: valiokunnan pu-
heenjohtaja ja jäsenet eivät saa palvelussuh-
teessa osallistua sellaisen laitoksen päivittäi-
seen johtamiseen (executive function), jonka 
asiat kuuluvat valiokunnan tehtäviin. Mo-
mentin viimeisessä virkkeessä säädetään sa-
man artiklakohdan mukaisesti velvollisuu-
desta valita palkitsemisvaliokuntaan vähin-
tään yksi henkilöstön edustaja, jos hallituk-
sessa on sellaisia 

Pykälän 3 momentin mukaan pykälän mu-
kaiset tehtävät kuuluisivat, jos nimitysvalio-
kuntaa ei ole tai, jos valiokunta ei hoida teh-
tävää, hallitukselle tai, jos laitoksella on hal-
lintoneuvosto, hallintoneuvostolle siinä laa-
juudessa kuin sille yhtiöjärjestyksen tai sään-
töjen mukaan kuuluvat nämä tehtävät.  

6 §. Valvontatoiminnossa työskentelevien 
henkilöiden palkitseminen. Lainkohta perus-
tuu 92 artiklan e ja f alakohtiin ja vastaisi 

voimassa olevaa sääntelyä. Luottolaitoksen 
sisäisiin valvontatoimintoihin kuuluvat 9 lu-
vun 8 §:ssä ja 7 luvun 1 §:ssä tarkoitetut toi-
minnot. 

Kyseisen artiklan f alakohdan mukaan val-
vontatoiminnossa vastuullisessa asemassa 
olevien henkilöiden (senior officers) palkit-
semisesta ja palkitsemisen valvonnasta vas-
taisi hallitus tai, jos se haluaa delegoida asian 
mahdolliselle palkitsemisvaliokunnalle, jäl-
kimmäinen.  

Pykälän 2 momentin, joka perustuu artiklan 
e alakohtaan, mukaan valvontatoiminnoissa 
työskentelevien henkilöiden palkitsemisen 
tulisi määräytyä riippumattomasti niiden lii-
ketoimintayksiköiden menestyksestä, joita he 
valvovat. Palkitseminen voisi sen sijaan mää-
räytyä koko yrityksen menestyksen mukaan 
kuitenkin niin, että se on sopusoinnussa mui-
den tässä laissa ilmaistujen palkitsemisedel-
lytysten kanssa, jotka koskevat riskinottajia, 
esimerkiksi hyvän riskienhallinnan ja säänte-
lyn noudattamisen kanssa.  

7 §. Kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden 
välinen suhde. Pykälän  1 momentissa sää-
dettäisiin periaatteet, joiden mukaan kiintei-
den ja muuttuvien palkkioiden perusteiden 
olisi erotuttava toisistaan. Säännös olisi uusi 
ja perustuisi direktiivin 92 artiklan 2 kohdan 
g alakohtaan. 

Myös pykälän 2 momentti perustuu direk-
tiivin 94 artiklan 1 kohdan g alakohtaan ja se 
vastaisi voimassa olevaa sääntelyä. Lainkoh-
dassa säädettäisiin, mistä muuttuvia palkki-
oiden määriin liittyvistä seikoista luottolai-
toksen olisi päätettävä ja, mitkä piirteet olisi 
siten sisällyttävä palkitsemisjärjestelmään, 
joissa maksetaan muuttuvia palkkioita. Sään-
telyn syynä on huoli siitä, että muuttuvat 
palkkiot voisivat nousta hallitsemattoman 
korkeiksi sekä se, että palkkiorakenne nojaa 
niin vahvasti muuttuviin palkkioihin, että 
muuttuvien palkkioiden maksamista palk-
kionsaajille jatkettaisiin kevyin perustein. 
Sääntelyn tarkoitus ei kuitenkaan ole, että 
suoritustavoitteiden jäädessä toteutumatta 
kokonaan, palkkionsaajalle maksettaisiin 
vain kiinteä palkkio, joka olisi hänen tehtä-
vänsä laatu ja vastuu huomioon kohtuutto-
man alhainen. 

Pykälän 3 momentti perustuu direktiivin 94 
artiklan 1 kohdan g alakohdan ensimmäiseen 
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ja toiseen luetelmakohtaan. Siinä säädettäi-
siin muuttuvien palkkioiden enimmäisosuu-
desta ja yhtiökokouksen toimivallasta päättää 
100 prosenttia ylittävästä muuttuvan palkki-
on enimmäisosuudesta kuitenkin siten, että 
osuus ei saisi olla suurempi kuin 200 pro-
senttia.  

8 §. Muuttuvien palkkioiden suurta enim-
mäisosuutta koskeva yhtiökokouksen päätök-
senteko. Lainkohta perustuu direktiivin 94 
artiklan 1 kohdan g alakohdan 2 kappaleen 
johdantolauseeseen sekä sen luetelmakohtiin, 
joihin sisältyvät yhtiökokouksen päätöksen-
teolta edellytettävät menettelyt. Säännös olisi 
uusi.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin halli-
tuksen päätösesityksen vähimmäissisällöstä, 
joka perustuu artiklakohdan ensimmäiseen 
luetelmakohtaan. Asiasta olisi mainittava yh-
tiökokouskutsussa. Päätöksentekoon sovel-
lettaisiin muuten asianomaista yhtiölakia, yh-
tiöjärjestystä tai sääntöjä, elleivät ne ole risti-
riidassa tämän säännöksen kanssa. 

Pykälän 2 momentin mukaan luottolaitok-
sen olisi ilmoitettava Finanssivalvonnalle yh-
tiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta. Käy-
tännössä hallitus tekee itse kyseiset ehdotuk-
set yhtiökokoukselle, mutta sen voisi tehdä 
myös osakkeenomistaja tai, sen mukaan kuin 
yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä on säädet-
ty, muu taho.  

Pykälän 3 momentti perustuu artiklakohdan 
toiseen luetelmakohtaan ja sisältää enemmis-
tövaatimukset, jotka yhtiökokouksen päätök-
sen olisi vähintään täytettävä ollakseen päte-
vä. Direktiivin säännös on osakeyhtiölain 
5 luvun 26—27 §:n säännöksiä ankarampi, 
sillä siinä annetaan merkitystä kokouksessa 
edustettuna olevalle osakemäärälle. Toisaalta 
äänestettäessä päätöksen syntymiseen riittää 
määräosuus annetuista äänistä eikä osuutta 
edustettuna olevasta osakemäärästä tarvitse 
laskea. Säännös syrjäyttäisi siten erityislaki-
na osakeyhtiölain enemmistövaatimukset ja 
mahdolliset tätä pykälää lievemmät, mutta 
osakeyhtiölakia ankarammat yhtiöjärjestys-
määräykset.  

Pykälän 4 momentti perustuu g alakohdan 
viimeiseen luetelmakohtaan ja sisältää erityi-
sen esteellisyyssäännöksen, joka olisi anka-
rampi kuin osakeyhtiölain 15 luvun 14 §:n 
mukainen esteellisyyssäännös. Osakkeen-

omistaja tai hänen asiamiehensä ei pykälän 
mukaan saisi äänestää muuttuvia palkkioita 
koskevassa asiassa, jos hän olisi päätöksen 
piirissä paitsi, jos kaikki osakkeenomistajat 
ovat sitä. Jälkimmäisessä tapauksessa esteel-
lisyys kumoutuisi. Näin palkkionsaajat tai 
heidän asiamiehensä eivät käytännössä saisi 
osallistua päätöksentekoon lukuun ottamatta 
tilannetta, jossa luottolaitoksen koko omistus 
on keskittynyt laitoksen avainhenkilöille, 
joiden palkitsemisesta on kyse.  

Pykälän 5 momentti sisältäisi velvollisuu-
den ilmoittaa yhtiökokouksen päätöksestä 
Finanssivalvonnalle, jonka olisi ilmoitettava 
asiasta Euroopan pankkivalvontaviranomai-
selle. Jälkimmäisen olisi kerättävä kyseisiä 
tietoja jäsenvaltioista tilastointitarkoituksiin 
ja julkaistava ne summatasolla jäsenvaltioit-
tain.  

9 §. Muuttuvia palkkioita koskevat vaati-
mukset. Pykälässä säädettäisiin edellytyksis-
tä, joita luottolaitoksen olisi noudatettava 
voidakseen maksaa palkitsemisjärjestelmään 
perustuvan muuttuvan palkkion. Pykälä pe-
rustuu direktiivin 94 artiklan 1 kohtaan ja se 
vastaisi voimassa olevaa sääntelyä lukuun ot-
tamatta 6 momenttia, joka olisi uusi. Mo-
mentti perustuu artiklan n alakohdan 3 kap-
paleeseen ja sisältää vaatimuksen siitä, että 
muuttuva palkkio voitaisiin jättää maksamat-
ta ja periä takaisin muun muassa, jos palk-
kionsaaja olisi menetellyt luottolaitosta vel-
voittavan sääntelyn, sisäisten toimintaperiaat-
teiden tai menettelytapojen vastaisesti. Li-
säksi artiklan alakohtaa c, johon pykälän 
4 momentti perustuu, ei pantu täytäntöön 
vuonna 2010 aiemman direktiivin kansallisen 
täytäntöönpanon yhteydessä. Momentin mu-
kaan muuttuvan palkkion maksamisvelvolli-
suutta ei voi syntyä, jos luottolaitos tarvitsee 
varat pääomapohjansa vahvistamiseen.  

10 §. Palkitseminen siirtymätilanteissa. 
Pykälän 1 momentti perustuu 94 artiklan 
1 kohdan d ja e alakohtiin ja 2 momentti sa-
man artiklakohdan i alakohtaan.  

Pykälän 2 momentti olisi kokonaan uusi. 
Luottolaitoksen oikeutta sitoutua taatun 
muuttuvan palkkion maksamiseen on jonkin 
verran tiukennettu verrattuna voimassa ole-
vaan sääntelyyn. Aiemmasta tehtävästä pe-
riytyvää muuttuvaa palkkiota ei saisi maksaa 
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arvioimatta, miten se sitouttaa uudessa tehtä-
vässä.  

Pykälän 3 momentti perustuu saman artik-
lakohdan h alakohtaan ja vastaa muuten voi-
massa olevaa sääntelyä, mutta direktiivi mai-
nitsee erityisesti moitittavan menettelyn teki-
jänä, jonka tulee pienentää muuttuvaa palk-
kiota joko ennen maksamista tai takaisinpe-
rinnän kautta. 

11 §. Muuttuvien palkkioiden maksamisen 
lykkääminen. Pykälä perustuu direktiivin 
94 artiklan 1 kohdan m alakohtaan ja vastaa 
voimassa olevaa sääntelyä. Keskeistä olisi 
lykkäysajalla saavutettava pidempi sitoutta-
minen laitoksen tulokseen sekä palkkion yh-
teys mahdollisten tappioriskien toteutumi-
seen, johon palkkionsaajan toiminta on liitty-
nyt. Artiklakohdassa tarkoitetun lykkäysajan 
pituus on kirjoitettu joustavaksi, mikä ottaa 
huomioon erilaiset luottolaitokset ja erilaisen 
liiketoiminnan asettamat vaatimukset. Kes-
keistä on, ettei säännös salli etupainotteista 
maksamista lykkäysaikojen puitteissa, vaan 
edellyttää vähintään tasasuhtaista taikka jäl-
kipainoista kertymistä valitun kokonaislyk-
käysajan puitteissa.  

12 §. Muuttuvien palkkioiden maksaminen 
muuna kuin rahana ja odotusajan asettami-
nen. Pykälässä säädettäisiin muuttuvien 
palkkioiden maksamisesta muuna kuin raha-
na ja näin maksettavaan palkkioon kohdistu-
vista vallintarajoituksista niin kutsuttuna 
odotusaikana. Lainkohta perustuu direktiivin 
94 artiklan 1 kohdan 1 kappaleeseen (i) ja 
(ii) luetelmakohtineen sekä saman alakohdan 
2 kappaleeseen. Säännös vastaisi muuten 
voimassa olevaa sääntelyä, mutta muuna 
kuin rahana maksettavien rahoitusvälineiden 
käyttövaatimusta on laajennettu. Sellaisten 
käyttövaatimus ei enää liity siihen, että luot-
tolaitos on julkisesti noteerattu. Sen sijaan 
osakkeita tai osakesidonnaisia rahoitusväli-
neitä edellytetään käytettäväksi vain, jos 
luottolaitoksen osakkeet ovat kaupankäynnin 
kohteena säännellyllä markkinalla. Euroopan 
Pankkiviranomaisella on velvollisuus antaa 
ohjeita siitä, millaiset rahoitusvälineet tulevat 
kyseeseen.  

Pykälän 2 momentti perustuu mainitun di-
rektiivikohdan l alakohdan toiseen kappalee-
seen ja vastaa voimassa olevaa sääntelyä.  

13 §. Kielletyt menettelyt. Säännöksen 
1 momentti perustuu direktiivin 94 artiklan 
1 kohdan q alakohtaan, 2 momentti p alakoh-
taan ja ne vastaavat voimassa olevaa säänte-
lyä. Kolmas momentti perustuu saman artik-
lan l alakohdan toiseen kappaleeseen ja on 
uusi. Momentti sisältäisi Finanssivalvonnalle 
uuden toimivaltuuden kieltää tai rajoittaa tie-
tyn rahoitusvälineen tai järjestelyn käyttämi-
sen muuttuvan palkkion maksamiseen, jos si-
tä voidaan pitää tämän luvun säännösten vas-
taisena.  

14 §. Palkitseminen valtion tukea saavissa 
luottolaitoksissa. Pykälä perustuu direktiivin 
93 artiklaan, jota ei pantu täytäntöön aiem-
man direktiivin kansallisen täytäntöönpanon 
yhteydessä vuonna 2010. Pykälä tulisi sovel-
lettavaksi vain valtion tukea saaviin luottolai-
toksiin. 

Pykälän 1 momentti perustuu kyseisen ar-
tiklan a alakohtaan. Kansallisesti ehdotetaan, 
että luottolaitoskohtaisesti määriteltävän 
enimmäisosuuden määräisi luottolaitoksen 
hallituksen ehdotuksesta valtiovarainministe-
riö.  

Pykälän 2 momentti perustuu artiklan b ja c 
alakohtaan. Momentin mukaan valtiovarain-
ministeriö voisi rajoittaa johdolle maksetta-
vaa palkitsemista tai kieltää kokonaan muut-
tuvien palkkioiden maksaminen. Direktiivi ei 
sisällä tarkkoja perusteita kieltää muuttuvien 
palkkioiden maksaminen kokonaan. Kansal-
lisesti ehdotetaan, että ministeriön olisi kiel-
toa harkitessaan otettava huomioon luottolai-
toksen ja yleinen etu ja arvioitava niitä koko-
naisuutena.  

15 §. Tietojen saatavilla pito internetissä. 
Pykälässä säädettäisiin luottolaitoksen vel-
vollisuudesta pitää saatavilla internetisivus-
tollaan selostus siitä, miten luottolaitos nou-
dattaa tämän luvun säännöksiä. Säännös pe-
rustuu direktiivin 96 artiklaan. Säännös ei si-
sällä tarkempia määräyksiä siitä, miten inter-
netsivuston ylläpito on järjestettävä taikka 
siitä, millä tavalla noudattamisesta on kerrot-
tava. Finanssivalvonta voisi antaa tarkempia 
ohjeita annettavien tietojen sisällöstä ja in-
ternetsivuston ylläpidosta, joiden pohjalta 
luottolaitos voi julkaista tiedot parhaaksi kat-
somallaan tavalla ja sillä rakenteella, jolla ne 
julkaisevat muutenkin tietoja taloudellisesta 
asemasta sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmis-
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tään. Vastaava säännös sisältyy 7 luvun 
7 §:ään. 

16 §. Finanssivalvonnan tehtävät palkitse-
misjärjestelmien valvonnassa. Säännös olisi 
uusi ja perustuu direktiivin 75 artiklan 1 ja 
3 kohtaan. Finanssivalvonnalle asetetaan yk-
silöityjä palkitsemisjärjestelmiä koskevia 
valvonta- ja tiedonkeruuvelvollisuuksia. Eu-
roopan pankkivalvontaviranomaiselle on an-
nettu kyseisen artiklan 2 kohdan mukaan 
velvollisuus antaa suosituksia terveistä pal-
kitsemisjärjestelmistä ja sen edellytetään ke-
hittävän suositeltavat palkitsemisperiaatteet 
myös sijoituspalveluyritysten henkilöstölle 
yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkina-
viranomaisen kanssa. EU:n vakavaraisuus-
asetuksen 450 artiklassa on yksityiskohtaiset 
palkitsemisjärjestelmiä koskevat luottolaitok-
sen tiedonantovelvollisuudet, joita valvonta-
viranomainen voi hyödyntää valvonnassaan 
ja välittäessään tietoja Euroopan pankkival-
vontaviranomaiselle. 
 
III OSA TALOUDELLINEN ASEMA 

9 luku Riskien hallinta 

1 §. Sisäisen pääoman riittävyyden arvioin-
ti. Säännös sisältäisi luottolaitoksen yleisen 
velvollisuuden huolehtia sisäisen pääoman 
riittävyydestä ja jakautumisesta oikein luot-
tolaitokseen ja sen toimintaan kohdistuvien 
riskien kesken. Lainkohta perustuu direktii-
vin 73 artiklaan ja vastaisi asiasisällöltään 
pääosin voimassa olevan luottolaitoslain 
54 §:ää. Pykälän 1 momentin toinen virke on 
kansallinen ja vastaa voimassa olevan lain 49 
§:n 1 momenttia 

Pykälän 2 momentti sisältäisi artiklan 
2 kohdan mukaisen velvollisuuden arvioida 
säännöllisesti sisäisen pääoman riittävyyttä 
koskevia luottolaitoksen strategiaa ja menet-
telytapoja. Momentti korvaisi voimassa ole-
van luottolaitoslain 54 §:n 2 momentin. 

Pykälän 3 momentin mukaan luvun sään-
nöksiä sovellettaisiin nykyistä lakia vastaa-
vasti myös luottolaitoksen konsolidointiryh-
män emoyritykseen ja konsolidointiryhmään 
kuuluviin muihin yrityksiin sekä konsoli-
dointiryhmän riskienhallintaan. 

Lainkohdan 4 momentti vastaisi asiasisäl-
löltään voimassa olevan lain 78 §:n 3 mo-

menttia. Siinä säädetään Finanssivalvonnan 
mahdollisuudesta myöntää lupa poiketa py-
kälän 1 ja 2 momentin soveltamisesta yksit-
täiseen, konsolidointiryhmään kuuluvaan 
luottolaitokseen. Säännös on direktiivin 108 
artiklan mukainen. Momentissa tarkoitettu 
poikkeuslupa luo edellytykset 5 momentissa 
tarkoitetun poikkeuksen soveltamiselle. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 108 artiklan mukaisista soveltamisala-
poikkeuksista. Jos Finanssivalvonta on 
myöntänyt EU:n vakavaraisuusasetuksen 
10 artiklan mukaisen luvan jättää soveltamat-
ta vakavaraisuutta koskevia säännöksiä yksit-
täisen konserniin kuuluvan luottolaitoksen 
tasolla, sama poikkeus koskisi myös tässä lu-
vussa tarkoitettuja laadullisia vaatimuksia. 
Jos Finanssivalvonta on myöntänyt EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 15 artiklan mukaisen 
poikkeuksen konsolioidusta valvonnasta, 
myöskään tämän luvun säännöksiä ei tarvitsi 
soveltaa konsolidointiryhmän tasolla vaan 
ainoastaan yksittäisten yritysten tasolla mai-
nitun artiklan mukaisesti. 

2 §. Riskienhallintajärjestelmille asetetta-
vat yleiset vaatimukset. Pykälä perustuu luot-
tolaitosdirektiivin 74 artiklaan. 

Pykälän 1 momentti vastaisi asiasisällöltään 
nykyisen luottolaitoslain 49 §:ää ja perustuu 
direktiivin 74 artiklaan.  

Pykälän 2 momentissa todetaan mainitun 
artiklan 2 kohdan mukaisesti, että järjestel-
miltä edellytettäisiin kattavuutta sekä oikea-
suhteisuutta, esimerkiksi laitoksen liiketoi-
mintamalliin ja toimintaan nähden. Artiklan 
mukaan riskienhallintajärjestelmien olisi täy-
tettävä direktiivin 76—95 artikloissa olevat 
vaatimukset. Kyseiset artiklat ehdotetaan 
pantaviksi täytäntöön pääosin tämän lain 8 ja 
9 luvuissa.  

3 §. Hallituksen tehtävät riskien hallinnas-
sa. Säännös perustuu luottolaitosdirektiivin 
76 artiklan 1 ja osaksi 2 kohtaan. Säännös 
korvaisi voimassa olevan luottolaitoslain 
49 §:n. Luottolaitoslain 49 §:ään verrattuna 
artikla edellyttää säädettävän nimenomaises-
ti, että hallitus hyväksyy luottolaitoksen ris-
kejä koskevat strategiat ja toimintaperiaat-
teet. Kyseinen velvollisuus sisältyy 1 mo-
menttiin. Artiklakohta mainitsee riskeihin 
kuuluvan myös luottolaitoksen makrotalou-
dellisesta toimintaympäristöstä johtuvat riskit 
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suhteutettuina luottolaitoksen liiketoiminta-
sykliin. Riskejä koskeviin strategioihin ja 
toimintatapoihin kuuluvat esimerkiksi ris-
kinottoa, riskien rajoittamista, seurantaa sekä 
riskien hallintaa koskevat asiakokonaisuudet. 
Artiklakohdan mukaisesti 1 momentissa sää-
dettäisiin, että hallitukselle on raportoitava 
kaikista olennaisista riskeistä sekä sisäisestä 
ohjeistuksesta ja niiden olennaisista muutok-
sista.  

Lainkohdan 2 momentti sisältää direktiivin 
76 artiklan 2 kohtaan perustuvan vaatimuk-
sen, että hallituksen olisi käytettävä riittävästi 
aikaa riskejä koskevien asioiden käsittelyyn. 
Hallituksen olisi myös varmistuttava siitä, et-
tä luottolaitoksella on riittävät voimavarat 
riskien hallintaa koskevien säädettyjen tehtä-
vien täyttämiseen. Kyseisistä tehtävistä artik-
lakohta mainitsee esimerkkeinä varojen ar-
vostamiseen liittyvien ulkopuolisen luotto-
luokituksen ja sisäisen mallintamisen käyt-
tämisen.  

Pykälän 3 momentissa olisi 7 luvun 1 §:n 
5 momenttia vastaava viittaus luottolaitoksen 
mahdolliseen hallintoneuvostoon. 

4 §. Riskivaliokunta. Säännös olisi uusi ja 
perustuu luottolaitosdirektiivin 76 artiklan 
uuteen 3 kohtaan. Riskivaliokunnan perus-
tamisvelvollisuus koskee ehdotetun lainkoh-
dan mukaan kaikkia 10 luvun 7 tai 8 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla merkittäviä luottolaitok-
sia. Momentin toisessa virkkeessä säädettäi-
siin poikkeuksesta, joka koskee merkittävään 
konsolidointiryhmään tai talletuspankkien 
yhteenliittymään kuuluvaa luottolaitosta. La-
ki ei asettaisi muille luottolaitoksille velvolli-
suutta perustaa riskivaliokunta, mutta sellai-
sen perustaminen on suositeltavaa jokaisessa 
luottolaitoksessa. 

Pykälän mukaan riskivaliokunnan jäseninä 
olevat hallituksen jäsenet eivät saisi toimi- tai 
palvelussuhteessa osallistua sellaisen laitok-
sen päivittäiseen johtamiseen (executive 
function), jonka asiat kuuluvat valiokunnan 
tehtäviin. Direktiivi mainitsee kiellettynä teh-
tävänä toimivaan johtoon kuulumisen, mutta 
myös työsuhteet tai muut toimisuhteet luotto-
laitokseen tai sen konsolidointiryhmään voi-
vat olla haitallisia jäsenen riippumattomuu-
den kannalta.  

Riskivaliokunnan olisi osallistuttava aktii-
visesti laitoksen riskistrategian luomiseen ja 

sen päivittämiseen, jotta se pysyy laitoksen 
toiminnan kannalta kattavana. Mainitun di-
rektiivikohdan 3 kohdan toinen kappale mai-
nitsee nimenomaan sekä nykyisen että tule-
van riskistrategian ja riskinoton määrän. Va-
liokunnan olisi avustettava hallitusta sen val-
vomisessa, että toimiva johto ja muu organi-
saatio noudattaa luottolaitokselle päätettyä 
riskistrategiaa. Kokonaisvastuu riskienhal-
linnasta olisi kuitenkin koko hallituksella. 

Lainkohdan 2 momentissa säädetään tar-
kemmin direktiivin 76 artiklan 3 kohdan toi-
sen kappaleen mukaisesti riskivaliokunnan 
tehtävistä.  

Pykälän 3 momentissa säädetään 76 artik-
lan 4 kohdan 2 kappaleen mukaisesti valio-
kunnan velvollisuudesta arvioida luottolai-
toksen palkitsemisjärjestelmät erityisesti siltä 
kannalta, kannustavatko ne ottamaan huomi-
oon riskienhallinnan vaatimukset. 

Pykälän 4 momentissa todettaisiin, että py-
kälässä mainitut tehtävät kuuluvat, jos nimi-
tysvaliokuntaa ei ole tai sille ei anneta tässä 
pykälässä kuuluvia tehtäviä, hallitukselle tai, 
jos laitoksella on hallintoneuvosto, hallinto-
neuvostolle siinä laajuudessa kuin sille on 
yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan annet-
tu nämä tehtävät. 

5 §. Tarkastusvaliokunta. Pykälässä säädet-
täisiin tarkastusvaliokunnan pakollisuudesta 
10 luvun 7 tai 8 §:ssä tarkoitetuissa merkittä-
vissä luottolaitoksissa. Säännös olisi uusi ja 
se perustuu tilintarkastusdirektiivin 
2006/43(EY) 41 artiklaan, jota ei ole aiem-
min pantu kansallisesti täytäntöön. Tilintar-
kastusdirektiivin 2 artiklan 13 alakohdassa 
määritellään ”yleisen edun kannalta merkit-
tävä yhteisö”, johon 41 artiklaa on sovellet-
tava. Näihin kuuluvat luottolaitokset. Kysei-
sen artiklan 5 kohdan sekä 6 kohdan a—c 
alakohtien sallimalla tavalla ehdotetaan 
säännöksen soveltaminen rajattavaksi siten, 
että merkittävään konsolidointiryhmään ja 
merkittävään talletuspankkien yhteenliitty-
mään kuuluvissa luottolaitoksissa emoyhtiön 
tai keskusyhteisön tarkastusvaliokunta on 
riittävä. Sama poikkeus ehdotetaan säädettä-
väksi tässä laissa muistakin hallituksen va-
liokunnista. Momentin viimeisessä virkkees-
sä oleva poikkeus perustuu 41 artiklan 
6 kohdan d alakohtaan. Se koskee virkkeessä 
kuvatuin rajoituksin luottolaitosta, jonka 
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osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena 
säännellyllä markkinalla, mutta joka on las-
kenut liikkeeseen velka-arvopapereita. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tarkas-
tusvaliokunnan pätevyysvaatimuksista ja 
3 momentissa tarkastusvaliokunnan tehtävis-
tä. Pätevyysvaatimukset vastaavat tilintarkas-
tusdirektiivin 41 artiklan 2 kohdan tehtävä-
luetteloa. Momentissa ehdotetaan säädettä-
väksi riippumattomuusvaatimuksesta muista 
hallituksen valiokunnista 7 ja 8 luvussa sekä 
tässä luvussa säädettyä vastaavasti, lukuun 
ottamatta momentin viimeistä virkettä. Mo-
mentti perustuisi tilintarkastusdirektiivin 
41 artiklan 1 kohtaan, kuitenkin siten täs-
mennettynä, että riippumattomuudella tarkoi-
tetaan riippumattomuutta sekä luottolaitok-
sesta että sen merkittävistä osakkeenomista-
jista. Tätä vaatimusta ei aseteta muille halli-
tuksen valiokunnille.  

Ehdotetussa 3 momentissa oleva tehtävä-
luettelo perustuu tilintarkastusdirektiivin 
41 artiklan 2 kohdan a—d alakohtiin. Mo-
mentin 3 kohdassa mainittu tilintarkastuksen 
seuraaminen sisältää tilintarkastajan rapor-
toinnin vastaanottamisen hallitusta varten. 
Momentin 4 kohdassa oleva tilintarkastajan 
riippumattomuuden seuraaminen sisältää ar-
tiklakohdan mukaan erityisesti tilintarkasta-
jan tarjoamat oheispalvelut. Samassa kohdas-
sa mainittu tilintarkastajan valinnan valmiste-
lu perustuu 41 artiklan 3 kohtaan. 

Pykälän 4 momentissa säädetään hallituk-
sen ja hallintoneuvoston välisestä työnjaosta 
samalla tavalla kuin ehdotetaan säädettäväksi 
7, 8 ja tässä luvussa muista hallituksen valio-
kunnista. 

6 §. Yhdistetty riski- ja tarkastusvaliokunta. 
Säännös perustuu direktiivin 76 artiklan 
3 kohdan neljänteen kappaleeseen ja koskee 
vain muita kuin 10 luvun 7 ja 8 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla merkittäviä luottolaitoksia. 
Yhdistetyllä valiokunnalla tarkoitetaan, että 
valiokunta hoitaa molemmille kuuluvia teh-
täviä ja että jäsenten enemmistö koostuu sa-
moista henkilöistä. Kyseisen artiklakohdan 
mukaan mahdollisen yhdistetyn riski- ja tar-
kastusvaliokunnan jäsenten asiantuntemuk-
sen tulee täyttää molempien valiokuntien teh-
tävien asettamat vaatimukset.  

7 §. Riskivaliokunnan jäsenten tiedonsaan-
tioikeus. Säännös perustuu 76 artiklan 4 koh-

taan. Säännöksessä luetellut toimintatavat 
korostavat riskivaliokunnan asiantuntijateh-
tävää, oma-aloitteisuutta ja riippumattomuut-
ta. Pykälän viimeisessä virkkeessä säädettäi-
siin saman artiklakohdan mukaisesti siitä, et-
tä riskivaliokunnalla tulisi myös olla oikeus 
käyttää tarpeellisessa määrin ulkopuolisia 
asiantuntijoita luottolaitoksen omien voima-
varojen lisäksi. Tämän luvun 4 §:n mukaises-
ti tiedonsaantioikeus ja muut tämän pykälän 
mukaiset tehtävät voivat kuulua hallitukselle 
tai hallintoneuvostolle. 

8 §. Liiketoiminnoista riippumaton riskien 
valvontatoiminto ja muut valvontatoiminnot. 
Säännös perustuu direktiivin 76 artiklan 
5 kohdan 1—5 kappaleisiin.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin luotto-
laitoksen sisäisistä, liiketoiminnoista riippu-
mattomista valvontatoiminnoista. Liiketoi-
minnasta riippumattomia valvontatoimintoja 
olisivat ainakin riskien valvontatoiminto, si-
säinen tarkastus ja ns. compliance-toiminto, 
joka valvoo luottolaitosta koskevan sääntelyn 
ja laitoksen sisäisten toimintaperiaatteiden 
noudattamista. Valvontatoiminnot perustuvat 
vaatimuksiin ylläpitää tehokkaita riskienhal-
lintajärjestelmiä tämän luvun 2 §:n mukaises-
ti sekä luotettavia sisäisiä valvontajärjestel-
miä 7 luvun 1 §:n mukaisesti. Tämän lain 8 
luvun 6 §:ssä säädetään valvontatoiminnoissa 
työskentelevien henkilöiden palkitsemista 
koskevista vaatimuksista. 

Riskien valvontatoiminnon tehtävänä on 
2 momentin mukaan riskien ja riskienhallin-
nan valvonta. Direktiivi käyttää termiä ”ris-
kienhallintatoiminto”, mutta kohdassa tarkoi-
tetaan nimenomaan liiketoiminnoista riippu-
matonta toimintoa, minkä vuoksi lainkohdas-
sa ehdotetaan käytettävän termiä ”riskien 
valvontatoiminto” (risk control). Riskienhal-
linnasta on ensisijaisesti huolehdittava kun-
kin operatiivisen liiketoiminnon sisällä. Di-
rektiivin mukaisesti säädettäisiin, että  riskien 
valvontatoiminto osallistuisi aktiivisesti luot-
tolaitoksen riskistrategian sekä muihin olen-
naisiin riskejä ja riskienhallintaa koskevien 
päätösten valmisteluun. Riskien valvontatoi-
minnon olisi kyettävä luomaan hallitukselle 
kokonaiskuva luottolaitoksen riskeistä, jotka 
liittyvät eri liiketoimintoihin, taseeseen ja 
toimintaympäristöön tarkasteluhetkellä ja tu-
levaisuudessa.  
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Pykälän 3 momentin ensimmäisessä virk-
keessä säädettäisiin direktiiviin 76 artiklan 
5 kohdan 1, 4 ja 5 kappaleiden mukaisesti 
siitä, että valvontatoiminnoille tulee antaa 
riittävä hallinnollinen asema, toimivaltuudet 
ja voimavarat. Momentin toisessa virkkeessä 
säädettäisiin direktiivin 76 artiklan 5 kohdan 
kolmannen ja viidennen kappaleen mukaises-
ti valvontatoiminnon johtajan velvollisuudes-
ta raportoida normaalien kanavien ohitse 
suoraan hallitukselle. Näin on tehtävä, jos 
hallitus ei normaalien raportointiprosessien 
kautta saisi riittäviä tietoja taikka kokonais-
kuvaa luottolaitoksen riskiasemasta tai uusis-
ta riskeistä. Suora raportointimahdollisuus 
laitoksen johdolle varmistaa direktiivin artik-
lakohdan vaatimuksen noudattamisen, että 
valvontatoiminto voi tuoda kielteisiä tai kriit-
tisiäkin näkökohtia hallituksen ja toimivan 
johdon, jotka kantavat kokonaisvastuun luot-
tolaitoksen liiketoiminnasta, tietoon. Mo-
mentin kahdessa viimeisessä virkkeessä sää-
dettäisiin riskien valvonta-toiminnon johtajan 
päätoimisuudesta sekä siitä, että toiminnon 
johtajan voi erottaa vain luottolaitoksen halli-
tus. Muiden valvontatoimintojen johtajaan ei 
liittyisi päätoimisuuden lähtökohtaa. 

Direktiivin 76 artiklan 5 kohdassa mainitun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti 4 mo-
menttiin sisältyy luottolaitokselle oikeus poi-
keta liiketoiminnoista riippumattoman ris-
kienhallinnan valvontatoiminnon perustamis-
ta ja toiminnon johtajan päätoimisuutta kos-
kevista vaatimuksista tietyin edellytyksin. 
Direktiivin 76 artiklan 5 kohdassa viitataan 
sijoituspalveludirektiivin täytäntöönpanodi-
rektiivin (2006/73/EY) 7 artiklan 2 kohdan 
mukaiseen suhteellisuusperiaatteeseen. Ky-
seisen artiklakohdan mukaan sijoituspalvelu-
yrityksen on, vaikka riskien valvontatoimin-
non riippumattomuutta ei edellytettäisi, "pys-
tyttävä osoittamaan, että riskienhallintaperi-
aatteet ja -menettelyt, jotka se on vahvistanut 
artiklan 1 kohdan mukaisesti, täyttävät kysei-
sessä kohdassa asetetut vaatimukset ja ovat 
jatkuvasti tehokkaita". Momentin mukaan 
luottolaitos voi poiketa muidenkin valvonta-
toimintojen perustamisesta, mikäli se on suh-
teellisuusperiaatteen mukaan perusteltua. 

9 §. Luottoriskin arvioiminen sisäisin arvi-
ointimenetelmin. Pykälässä säädettäisiin luot-
toriskien arvioimista koskevista perusvaati-

muksista direktiivin 77 artiklan 1—3 kohdan 
mukaisesti. 

Pykälän 1 momentin mukaan luottolaitos ei 
saisi luottaa yksinomaan tai kaavamaisesti 
vastapuolta tai rahoitusvälinettä koskevaan 
ulkopuoliseen luottoluokitukseen. Velvolli-
suutta tulee tulkita suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti. Säännös perustuu direktiivin 
77 artiklan 2 kohtaan, joka on uusi. Luotto-
laitoksen on riippumatta siitä, onko kohteella 
ulkopuolista luottoluokitusta vai ei, kaikissa 
tapauksissa arvioitava muitakin asiaan vai-
kuttavia tietoja riittävän sisäisen pääoman 
kohdistamiseksi kyseiselle riskille. Luotto-
luokituksella tarkoitetaan asetuksessa (EU) 
No 1060/2009 tarkoitettua luottoluokitusta.  

Lainkohdan 2 momentti perustuu direktii-
vin 77 artiklan 1 ja 3 kohtaan, joka on voi-
massa olevaan direktiivin verrattuna uusi. 
Artiklakohdan mukaan merkittävien luotto-
laitosten olisi pyrittävä käyttämään sisäisen 
luottoluokituksen menetelmiä ns. ”IRB-
menetelmiä” vaadittavien omien varojen las-
kemisessa sekä olennaisten luottoriskiensä 
arvioimisessa. Artiklakohdan toisessa kappa-
leessa viitataan EU:n vakavaraisuusasetuksen 
kolmannen osan, IV osaston, 5 luvun jaksois-
sa 1—5 säädettyihin kriteereihin. 

10 §. Luotto- ja vastapuoliriski. Säännök-
sen 1 momentti perustuu direktiivin 79 artik-
lan a alakohtaan.  

Lainkohdan 2 momentti perustuu 79 artik-
lan b alakohtaan. Siinä edellytetään luotto-
laitokselta omaa arviointia ja omia menetel-
miä luotto- ja vastapuoliriskien vaatiman si-
säisen pääoman (omien varojen) laskemisek-
si ja kohdistamiseksi eri varallisuus- ja vel-
kaerille. Artiklakohdan mukaan arviointi on 
tehtävä myös yksittäisistä luotonottajista, ar-
vopapereista tai vastapuolista aiheutuvasta 
luottoriskistä sekä salkkutasolla. Luottoriskin 
arviointiin kuuluvat myös käytettävissä ole-
van vakuuden ja muiden riskiä vähentävien 
järjestelyjen arviointi. 

Lainkohdan 3 momentti perustuu 79 artik-
lan c ja d alakohtaan. Niiden mukaan luotto-
laitoksen on hallittava tehokkain järjestelmin 
esimerkiksi ongelmaluottoja koskevia pro-
sessejaan sekä huolehdittava siitä, että sen 
luottosaatavat pidetään luottolaitoksen stra-
tegian mukaisesti hajautettuina.  



 HE 39/2014 vp  
  

 

67

11 §. Jäännösriski. Pykälässä asetettu vel-
vollisuus varautua luottolaitoksen itse hyväk-
symän riskitason odottamattomaan kasvami-
seen perustuu direktiivin 80 artiklaan.  

12 §. Keskittymäriski. Pykälässä asetettu 
velvollisuus varautua luottolaitoksen riskien 
keskittymisestä aiheutuvan riskin toteutumi-
seen perustuu direktiivin 81 artiklaan.  

13 §. Arvopaperistamiseen liittyvä riski. 
Pykälässä asetettu velvollisuus varautua ris-
keihin, joita liittyy arvopaperistamisjärjeste-
lyihin, perustuu direktiivin 82 artiklaan. Ar-
tiklan 1 kohdassa todetaan, että luottolaitok-
sella voi arvopaperistamisessa olla erilaisia 
rooleja, kuten alullepanija (originator), sijoit-
taja, markkinatakaaja tai järjestäjä (sponsor). 
Lainkohdan 1 momentissa säädetään lisäksi 
velvollisuudesta ylläpitää riskien hallintaa 
koskevat dokumentoidut toimintaperiaatteet 
ja menettelytavat 

Lainkohdan 2 momentin mukainen velvol-
lisuus suunnitella ja ylläpitää rittävää maksu-
almiussuunnitelmaa koskisi vain luottolai-
toksia, jotka ovat uusiutuvan arvopaperista-
misjärjestelyn alullepanijoita.  

14 §. Markkinariski. Pykälässä asetettu 
velvollisuus hallita luottolaitoksen markkina-
riskiä perustuu direktiivin 83 artiklaan.  

Pykälän 1 momentti perustuu artiklan 1 
kohtaan, jota kansallisesti täsmennetään mai-
nitsemalla dokumentoidut toimintaperiaatteet 
ja menettelytavat. Artiklakohta mainitsee va-
rautumisvelvollisuuden koskevan kaikkia 
olennaisia markkinariskin aiheuttajia ja -
vaikutuksia.  

Pykälän 2 momentin ensimmäinen virke 
perustuu artiklan 2 kohtaan. Artiklakohta 
mainitsee nimenomaisesti maksuvalmiustar-
peen epäsuhtatilanteessa, jossa luottolaitok-
sen on suoritettava ennen kuin se itse saa 
suorituksen eli lyhyt positio erääntyy ennen 
pitkää positiota. Momentin toinen virke pe-
rustuu 3 kohdan ensimmäiseen kappaleeseen. 

Pykälän 3 momentti käsittelee markkinapo-
sitioiden nettouttamista ja rahoitusasemiin 
liittyvään maksuvalmiustarpeeseen varautu-
mista. Momentti perustuu direktiivin 83 ar-
tiklan 3 kohdan toiseen kappaleeseen. Lain-
kohdan 4 momentti perustuu saman artikla-
kohdan kolmanteen kappaleeseen.  

15 §. Rahoitustaseen korkoriski. Pykälässä 
asetettu velvollisuus hallita rahoitustaseen 

korkoriskiä perustuu direktiivin 84 artiklaan, 
jota kansallisesti täsmennetään mainitsemalla 
dokumentoidut toimintaperiaatteet ja menet-
telytavat.  

16 §. Operatiivinen riski. Pykälässä asetet-
tu velvollisuus hallita operatiivista riskiä pe-
rustuu direktiivin 85 artiklaan, jota kansalli-
sesti täsmennetään mainitsemalla 1 momen-
tissa vaatimus dokumentoiduista toimintape-
riaatteista ja menettelytavoista. 

Pykälän 2 momentin mukaan luottolaitok-
sen olisi osana operatiivisen riskin hallintaa 
varmistettava, että sillä on riittävät, turvalli-
set ja toimintavarmat tietojärjestelmät. Sään-
nöksessä mainittaisiin esimerkkeinä maksu-
jenvälitysjärjestelmät, arvopaperien selvitys- 
ja säilytysjärjestelmät sekä muut tietojärjes-
telmät, joiden turvallisuudelle ja toiminta-
varmuudelle asetettaisiin korkeat vaatimuk-
set. Turvallisena ja toimintavarmana voitai-
siin lähtökohtaisesti pitää ainakin alan par-
haita käytänteitä vastaavia vaatimuksia esi-
merkiksi tietojen varmuuskopioinnista ja 
varmuuskopioiden turvallisesta säilyttämises-
tä, tietojenkäsittelyn varajärjestelmistä sekä 
tietojärjestelmien suojaamisesta niihin mur-
tautumista vastaan.  

Lainkohdan 3 momentissa säädettäisiin di-
rektiivin 85 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
velvollisuutta ylläpitää varautumis- ja jatku-
vuussuunnitelmia vakavien häiriötilanteiden 
varalta.  

17 §. Maksuvalmiusriski. Pykälässä asetet-
tu velvollisuus hallita maksuvalmiusriskiä 
perustuu direktiivin 86 artiklan 1—5 koh-
taan. 

Pykälän 1 momentissa, joka perustuu artik-
lan 1 ja 3 alakohtiin, edellytetään yleisesti te-
hokkaita ja luottavia strategioita ja järjestel-
miä. Järjestelmät sisältävät yläkäsitteenä 
paitsi tietotekniset järjestelmät, myös kaiken-
laiset toiminnalliset ja toimintaa ohjaavat pe-
riaatteet, menettelytavat ja prosessit.  

Pykälän 2 momentti perustuu artiklan 
2 kohtaan ja osittain 3 kohtaan, jossa viita-
taan nimenomaisesti riskiprofiilia koskevan 
järjestelmän oikeasuhteisuuteen ja tehokkuu-
teen. Momentin kolmannessa virkkeessä on 
kansallinen täsmennys toimintaperiaatteiden 
ja menettelytapojen dokumentoimisesta, joka 
on sopusoinnussa 86 artiklan 1 kohdassa 
mainittujen vaatimusten kanssa. Lainkohdan 



 HE 39/2014 vp  
  

 

68 

3 momentti perustuu artiklan 4 kohtaan ja 
4 momentti 5 kohtaan.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin direk-
tiivistä seuraavien vaatimusten lisäksi kiinni-
tyspankkitoimintaa harjoittavalle muulle 
luottolaitokselle kuin kiinnitysluottopankille 
velvollisuus asettaa määrällinen enimmäista-
voite kiinnitysluottopankkitoiminnan suhteel-
liselle osuudelle luottolaitoksen koko liike-
toiminnasta. Jos Finanssivalvonta tehdessään 
11 luvun 2 §:ssä tarkoitettua valvonta-
arvioita katsoo, että momentissa mainittu 
enimmäistavoite on niin suuri, että se voi 
vaarantaa luottolaitoksen muun liiketoimin-
nan kuin kiinnitysluottopankkitoiminnan jäl-
leenrahoituksen, Finanssivalvonta voi ryhtyä 
11 luvun 9 §:ssä säädettyihin toimenpiteisiin 
enimmäistavoitteen rajoittamiseksi.  

18 §. Varojen ja velkojen siirrot liiketoi-
mintayksiköiden välillä. Lainkohta perustuu 
direktiivin 86 artiklan 6 kohtaan.  

19 §. Maksuvalmiusriskin vähentämisme-
netelmät. Lainkohdassa, joka perustuu direk-
tiivin 86 artiklan 7 kohtaan, mainitaan eräitä 
esimerkkejä menetelmistä, joita luottolaitok-
sen olisi syytä käyttää osana maksuvalmius-
riskin hallintaa. 

20 §. Maksuvalmiusasemaa koskevien 
vaihtoehtoisten toteutumisnäkymien säännöl-
linen tarkastelu. Lainkohta perustuu direktii-
vin 86 artiklan 8—10 kohtaan.  

Pykälän 1 momentissa säädetään 8 kohdan 
mukaisesti, että luottolaitoksen on tarkastel-
tava maksuvalmiusasemaa koskevia vaihto-
ehtoisia toteutumisnäkymiä ja arvioitava 
niissä käyttämiään oletuksia vähintään vuo-
sittain. Artiklakohdassa mainitaan esimerk-
keinä tarkasteltavista riskikohteista taseen 
varojen ja velkojen kassavirtojen lisäksi ta-
seen ulkopuoliset vastuut, jotka liittyvät ar-
vopaperistamista varten perustettuihin tai 
muihin erillisyhtiöihin. Artiklan 8 kohta mai-
nitsee nimenomaisesti arvopaperistamisjär-
jestelyt, joissa luottolaitos toimii järjestäjänä 
tai joiden likviditeettiä se olennaisesti tukee. 
Erillisyhtiöistä säädetään EU:n vakavarai-
suusasetuksen 83 artiklassa.  

Pykälän 2 momentissa säädetään artiklan 8 
ja 9 kohdan mukaisesti luetellen vaihtoeh-
toisten skenaarioiden tarkastelun tietyt vä-
himmäiskriteerit. 

Pykälän 3 momentissa, joka perustuu sa-
man artiklan 10 kohtaan, edellytetään, että 
luottolaitos kulloinkin mukauttaa strategian-
sa, toimintatapansa ja maksuvalmiuslimiittin-
sä sekä maksuvalmiutta koskevat palautu-
missuunnitelmansa vaihtoehtoisten toteutu-
misnäkymien mukaisiin tuloksiin. 

21 §. Maksuvalmiuden heikkenemiseen liit-
tyvä palauttamissuunnitelma. Lainkohdan 
1 momentti perustuu direktiivin 86 artiklan 
11 kohtaan. Maksuvalmiuden heikkenemi-
seen liittyvät palauttamissuunnitelmat on tes-
tattavan vähintään kerran vuodessa ja tarvit-
taessa päivitettävä 20 §:ssä tarkoitettujen 
maksuvalmiusasemaa koskevien toteutumis-
näkymien ja niiden muutosten edellyttämällä 
tavalla. Suunnitelmasta tulee ilmetä luottolai-
toksen strategia maksuvalmiuden palauttami-
seksi. Siihen on myös sisällyttävä riittävän 
tarkat ja selkeät operatiiviset toimintaohjeet, 
jotka mahdollistavat suunnitelman panemi-
sen toimeen välittömästi. Mainitun direktii-
vikohdan mukaan suunnitelmassa on huoleh-
dittava siitä, että luottolaitoksella on hallussa 
riittävästi keskuspankkivakuudeksi kelpaavaa 
omaisuutta, tarvittaessa sellaisen toisen valti-
on valuutassa, johon luottolaitoksella liittyy 
valuuttariski. Mainitun artiklakohdan mu-
kaan tällaista keskuspankkikelpoista vakuutta 
on lisäksi säilytettävä kyseisessä valtiossa, 
jos sen on tarpeen vakuuden käyttämiseksi 
kyseisessä valtiossa. 

Lainkohdan 2 momentti sisältää palautta-
missuunnitelman päivittämisvelvollisuuden 
direktiivin 86 artiklan 11 ja 8 kohtien mukai-
sesti. 

22 §. Liiallisen velkaantumisen riski. Lain-
kohdan 1 momentti perustuu direktiivin 
87 artiklan ensimmäiseen kohtaan ja sisältää 
velvollisuuden ylläpitää menetelmiä, joilla 
luottolaitos tunnistaa, hallitsee ja seuraa liial-
lisen velkaantumisen riskiä. Artiklakohdassa 
viitataan yhtenä tunnuslukuna EU:n vakava-
raisuusasetuksen 429 §:ssä säädettyyn vä-
himmäisomavaraisuusasteeseen.  

Pykälän 2 momentti perustuu saman artik-
lan toiseen kohtaan ja sisältää velvollisuuden 
ottaa huomioon lisääntynyt riski liiallisesta 
velkaantumisesta, jos luottolaitoksen omat 
varat vähenevät joko arvioitujen tulevien 
tappioiden tai toteutuneiden tappioiden seu-
rauksena. Kyseinen arvio on riippuvainen 
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tappioiden kirjanpitokäsittelystä ja niiden 
jaksotuksesta. 

23 §. Laskelmista ja menetelmistä ilmoit-
taminen Finanssivalvonnalle. Pykälässä sää-
detään luottolaitoksen velvollisuudesta il-
moittaa Finanssivalvonnalle sisäisen luoki-
tuksen menetelmillä tehtyjen laskelmien tu-
lokset ja laskemisessa käytetyt sisäiset mene-
telmät. Lainkohta koskee vain menetelmiä, 
joiden käyttämiseen luottolaitos on saanut 
EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisen lu-
van ja liittyy 11 luvun 5 §:n mukaiseen Fi-
nanssivalvonnan valvontavelvollisuuteen. 
Säännös perustuu direktiivin 78 artiklan 
1 kohtaan.   

24 §. Finanssivalvonnan määräystenanto-
valtuus. Pykälässä säädettäisiin Finanssival-
vonnan oikeudesta antaa tarkempia määräyk-
siä eräistä tässä luvussa säädetyistä velvolli-
suuksista, joista Finanssivalvonnan on vält-
tämätöntä antaa tarkempia ja teknisluonteisia 
sitovia määräyksiä. 
 
 
10 luku Taloudellista asemaa koskevat 

vaatimukset  

Omien varojen määrää koskevat yleiset vaa-
timukset 
 

1 §. Omien varojen vähimmäismäärä. Ny-
kyisestä laista poiketen laissa ei enää säädet-
täisi omien varojen ja konsolidoitujen omien 
varojen vähimmäismäärää koskevista vaati-
muksista, koska ne sisältyvät pääosin EU:n 
vakavaraisuusasetukseen. Tämän vuoksi py-
kälän 1 momenttiin sisällytettäisiin ainoas-
taan viittaus mainittuun asetukseen ja tässä 
luvussa säädettäviin lisäpääomavaatimuksiin. 
Omien varojen vähimmäismäärää koskevista 
vaatimuksista säädetään EU:n vakavarai-
suusasetuksen 3 osassa. 

Sen lisäksi, mitä EU-
vakavaraisuusasetuksessa ja tässä luvussa 
säädetään, Finanssivalvonta voi asettaa 
11 luvun 6 §.ssä tarkoitetun harkinnanvarai-
sen lisäpääomavaatimuksen mainitussa pykä-
lässä säädetyin edellytyksin 

Pykälän 2 momenttiin sisällytettäisiin sel-
vyyden vuoksi viittaus mainitussa asetukses-
sa olevaan omien varojen määritelmään sekä 
siihen, että myös konsolidoidut omat varat 

määräytyvät yksinomaan asetuksen mukai-
sesti. 

Pykälän 3 momentin mukaan kokonaisris-
kin määrällä tarkoitettaisiin tässä luvussa 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua kokonaisriskin mää-
rää, joka sisältää mainitun asetuksen mukai-
sesti riskipainotettujen tase-erien ja taseen 
ulkopuolisten erien yhteenlasketun määrän ja 
mainitun asetuksen mukaisesti lasketun ope-
ratiivisen riskin pääomavaatimuksen. 

2 §. Vähimmäispääoma. Pykälä vastaisi 
nykyisen lain 44 §:ää. Pykälän 2 momentin 
mukaan luottolaitoksella olisi oltava jatku-
vasti omia varoja vähintään 1 momentissa 
säädetty määrä. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo-
mentti, jonka mukaan pykälän 2 momentin 
vaatimusta ei sovellettaisi, jos vaatimuksen 
täyttymättä jääminen johtuu luottolaitoksiin 
sovellettavien säädösten tai määräysten 
muuttumisesta. Luottolaitos ei kuitenkaan 
saisi alentaa osake- tai osuuspääomaa tai 
kantarahastoa eikä jakaa niille tuottoa, ennen 
kuin luottolaitos täyttää 2 momentin mukai-
set vaatimukset. 
 
Lisäpääomavaatimukset  
 

3 §. Lisäpääomavaatimuten määrä. Pykä-
lässä säädettäisiin luottolaitosdirektiivin 129 
ja 130 artiklassa tarkoitetuista lisäpääoma-
vaatimuksista. Direktiivin 129 artiklassa tar-
koitetusta pääomaa säilyttävästä pääomapus-
kurista (Capital Conservation Buffer) käytet-
täisiin laissa nimitystä kiinteä lisäpääoma-
vaatimus ja 130 artiklassa tarkoitetusta vasta-
syklisestä pääomavaatimuksesta (Countercy-
clical Buffer) nimitystä muuttuva lisäpää-
omavaatimus. Ehdotetut säännökset perustu-
vat direktiivin vähimmäisvaatimuksiin. Di-
rektiivin 131 artiklassa säädetään maailman-
laajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittävien luottolaitosten (global systemically 
important institutions, G-SII) ja muiden ra-
hoitusjärjestelmän kannalta merkittävien 
luottolaitosten (other systemically important 
institutions, O-SII) lisäpääomavaatimuksista 

Pykälän 1 momentissa todettaisiin, että 
luottolaitoksen vähimmäispääomavaatimus 
käsittää sekä EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
säädetyn täysharmonisoidun vähimmäispää-
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omavaatimuksen että tämän luvun mukaiset 
lisäpääomavaatimukset. Kokonaispääoma-
vaatimus olisi kaikkien edellä mainittujen 
pääomavaatimusten yhteenlaskettu määrä. 
Tässä luvussa säädettävien lisäpääomavaati-
musten alittumisesta seuraisi kuitenkin EU:n 
vakavaraisuusasetuksen mukaisesta vähim-
mäispääomavaatimuksesta ja 11 luvun 
6 §:ssä tarkoitetusta harkinnanvaraisesta pää-
omavaatimuksesta poiketen ainoastaan tämän 
luvun 10 §:ssä tarkemmin säädettävä voiton-
jakorajoitus. 

Pykälän 2 momentissa todettaisiin, että lu-
vussa tarkoitettu lisäpääomavaatimus käsittää 
sekä 3 momentin mukaisen kiinteän lisäpää-
omavaatimuksen, 4 momentin mukaisen 
muuttuvan lisäpääomavaatimuksen että 
5 momentin mukaisen maailmanlaajuisen tai 
muun rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävän luottolaitoksen lisäpääomavaatimuk-
sen. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin kiinte-
än lisäpääomavaatimuksen määrästä. Ehdote-
tun momentin mukaan kiinteä lisäpääoma-
vaatimus olisi direktiivin vähimmäisvaati-
muksen mukaisesti 2,5 prosenttia 1 §:n 
3 momentissa tarkoitetusta luottolaitoksen 
kokonaisriskin määrästä. Kiinteä pääomavaa-
timus määräytyisi suoraan lain nojalla ja olisi 
jatkuvasti voimassa, joten sen määräämisestä 
ei ole tarpeen säätää tarkemmin. Kiinteä pää-
omavaatimus olisi katettava ydinpääomalla. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin muut-
tuvan lisäpääomavaatimuksen määrittämises-
tä. Muuttuva lisäpääomavaatimus laskettai-
siin ehdotettujen 4—6 §:n mukaisesti siten, 
että sen enimmäismäärä olisi direktiivin vä-
himmäisvaatimuksen mukaisesti 2,5 prosent-
tia luottolaitoksen kokonaisriskin määrästä. 
Myös muuttuva lisäpääomavaatimus olisi ka-
tettava ydinpääomalla. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin maail-
manlaajuisen tai muun rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittävän luottolaitoksen lisäpää-
omavaatimuksen määrittämisestä. Maailman-
laajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittävän luottolaitoksen lisäpääomavaatimus 
määräytyisi 7 §:n mukaisesti ja voisi olla 
enintään 3,5 prosenttia kokonaisriskin mää-
rästä. Muun rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävän luottolaitoksen lisäpääomavaa-
timus määräytyisi 8 §:n mukaisesti ja voisi 

olla enintään 2,0 prosenttia kokonaisriskin 
määrästä. Pykälän 6 momentin mukaan pykä-
lässä säädettyjä lisäpääomavaatimuksia so-
vellettaisiin sekä yksittäisen luottolaitoksen 
tasolla että konsolidoidulla tasolla. Konsoli-
dointia koskevista periaatteista säädetään 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 1 osassa. Ase-
tuksesta seuraa, että muiden vakavaraisuus-
vaatimusten tavoin lisäpääomavaatimusta 
sovellettaisiin pääsääntöisesti ylimmän suo-
malaisen emoyrityksen tasolla. . Maailman-
laajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittävän luottolaitoksen konsolidoitua lisä-
pääomavaatimusta sovellettaisiin kuitenkin 
direktiivin 131 §:n mukaisesti ainoastaan 
luottolaitoksen ylimmän ETA-valtiossa ole-
van emoyrityksen tasolla. 

4 §. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 
määrääminen. Pykälässä säädettäisiin muut-
tuvan lisäpääomavaatimuksen määräämistä 
koskevista yleisistä periaatteista. 

Pykälän 1 momentin mukaan muuttuvan li-
säpääomavaatimuksen määräisi Finanssival-
vonta. Päätös olisi tehtävä neljännesvuosit-
tain riippumatta siitä, muutetaanko pääoma-
vaatimusta vai pidetäänkö se ennallaan. Pää-
omavaatimuksen muuttamisella tarkoitettai-
siin pääomavaatimuksen nostamista ja las-
kemista, mukaan lukien pääomavaatimuksen 
asettaminen tilanteessa, jossa pääomavaati-
musta ei ole lainkaan voimassa, sekä aiem-
min asetetun pääomavaatimuksen poistami-
nen kokonaan. Finanssivalvonnan olisi tehtä-
vä päätös viimeistään kolmen kalenterikuu-
kauden kuluessa kunkin vuosineljänneksen 
päättymisestä.  

Momentin mukaan lisäpääomavaatimusta 
koskeva päätös olisi valmisteltava yhteis-
työssä valtiovarainministeriön ja Suomen 
Pankin kanssa noudattaen, mitä jäljempänä 
ehdotetun Finanssivalvonnasta annetun lain 
3 §:n 2 momentin 12 kohdan osalta jäljem-
pänä sanotaan.  

Pykälän 2 momentin mukaan lisäpääoma-
vaatimuksen asettamista tai muuttamista 
koskeva asia olisi otettava viivytyksettä käsi-
teltäväksi 1 momentissa säädetyistä määrä-
ajoista riippumatta, jos valtiovarainministe-
riö, sosiaali- ja terveysministeriö tai Suomen 
Pankki sitä vaatii taikka jos Euroopan järjes-
telmäriskikomitea on antanut Suomen finans-
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simarkkinoiden kannalta merkittävän suosi-
tuksen tai varoituksen.  

Pykälän 3 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi ennen 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen tekemistä kuultava valtiovarain-
ministeriötä, sosiaali- ja terveysministeriötä 
ja Suomen Pankkia. Käytännössä kuulemi-
nen tarkoittaisi näille viranomaisille tehtävää 
lausuntopyyntöä tai näiden viranomaisten 
edustajille järjestettävää kuulemistilaisuutta 
sen lisäksi, että asiasta keskustellaan Finans-
sivalvonnan johtokunnassa.  Lisäksi 1 mo-
mentin mukaisesta yhteistyövelvoitteesta 
seuraa, että lisäpääomavaatimuksen asetta-
mista tulisi valmistella yhdessä valtiovarain-
ministeriön ja Suomen Pankin kanssa jo en-
nen muodollista kuulemismenettelyä. 

Pykälän 4 momentin mukaan Finanssival-
vonnan tässä pykälässä tarkoitettu päätös tu-
lisi direktiivin edellyttämällä tavalla voimaan 
kahdentoista kuukauden kuluttua päätöksen 
tekemisestä, jollei Finanssivalvonta erityises-
tä syystä päätä aikaisemmasta voimaantulo-
ajankohdasta. Lisäpääomavaatimuksen alen-
taminen voisi tulla voimaan välittömästi.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin edellyttämällä tavalla pykälässä tarkoi-
tetun päätöksen sisällöstä ja 6 momentissa 
Finanssivalvonnan velvollisuudesta julkistaa 
päätös. 

Pykälän 7 momentin mukaan tarkemmat 
säännökset päätökseen liitettävissä tiedoista 
ja päätöksen julkistamisesta annettaisiin val-
tiovarainministeriön asetuksella. Asetuksella 
on tarkoitus panna täytäntöön ne direktiivin 
määräykset, joita ei ole sisällytetty lakiin. 

Pykälän 8 momentissa todettaisiin selvyy-
den vuoksi siitä, että Euroopan keskuspankil-
la on YVM-asetuksen mukainen oikeus ko-
rottaa Finanssivalvonnan asettamaa muuttu-
vaa lisäpääomavaatimusta. EKP olisi kuiten-
kin velvollinen noudattamaan päätöksessään 
tämän luvun säännöksiä sekä pääomavaati-
muksen enimmäismäärän että päätöksen te-
kemisessä noudatettavan menettelyn osalta. 

5 §. Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen 
määräämisen perusteet. Pykälässä säädettäi-
siin seikoista, jotka Finanssivalvonnan on 
otettava huomioon tehdessään 4 §:ssä tarkoi-
tettua päätöstä 

Pykälän 1 momentin mukaan muuttuvan li-
säpääomavaatimuksen määräämisen ensisi-

jaisena perusteena tulisi olla luottokannan ja 
bruttokansantuotteen välisen suhteen poik-
keama tämän suhteen pitkäaikaisesta kehi-
tyksestä. Finanssivalvonnan olisi siten jatku-
vasti seurattava tämän tunnusluvun kehitty-
mistä siten, että se on ajantasaisesti Finanssi-
valvonnan käytettävissä sen päättäessä muut-
tuvan lisäpääomavaatimuksen kulloisestakin 
tasosta. Lakia ei kuitenkaan ole tarkoitettu 
sovellettavaksi siten, että lisäpääomavaati-
mus määrättäisiin mekaanisesti pelkästään 
tämän tunnusluvun perusteella. Finanssival-
vonnan olisi kuitenkin jäljempänä ehdotetun 
mukaisesti erikseen esitettävä perustelu sille, 
miksi tätä tunnuslukua ei ole voitu käyttää li-
säpääomavaatimusta koskevan päätöksen 
pääasiallisena perusteena. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin edellä 
sanotun mukaisesti mahdollisuudesta sovel-
taa myös muita kuin 1 momentissa tarkoitet-
tuja perusteita lisäpääomavaatimusta asetet-
taessa. Näitä vaihtoehtoisia perusteita ei ole 
pidetty tarkoituksenmukaisena yksilöidä lais-
sa mutta ehdotetun momentin mukaan niiden 
olisi direktiivin edellyttämällä tavalla kuiten-
kin aina perustuttava luottolaitostoimialan 
kehityksen ja kansantalouden tai sen jonkin 
osan kehityksen väliseen suhteeseen. Perus-
teita voisi olla samanaikaisesti useampia ja 
niitä voitaisiin soveltaa eri tavoin kansanta-
louden eri sektoreiden tai maan eri osien 
osalta. Tällaisten vaihtoehtoisten perusteiden 
käyttö olisi kuitenkin aina erikseen perustel-
tava niin kuin jäljempänä säädetään.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Finans-
sivalvonnan velvollisuudesta ottaa huomioon 
lisäpääomavaatimuksen asettamista koske-
vassa päätöksenteossa myös Euroopan järjes-
telmäriskikomitean antamat suositukset ja 
varoitukset siltä osin kuin ne koskevat Suo-
men finanssimarkkinoita. Finanssivalvonnan 
olisi kunkin suosituksen osalta arvioitava, 
onko se sillä tavoin merkityksellinen Suomen 
finanssimarkkinoiden kannalta, että se tulisi 
ottaa päätöksenteossa huomioon. Myös tä-
män perusteen käyttö olisi erikseen perustel-
tava päätöksessä. 

Pykälän 4 momentin mukaan muuttuvan li-
säpääomavaatimuksen määräämisen perus-
teista säädettäisiin tarkemmin valtiovarain-
ministeriön asetuksella. Asetuksessa voitai-
siin säätää tarkemmin erityisesti 1 momentis-



 HE 39/2014 vp  
  

 

72 

sa tarkoitetun trendipoikkeaman laskemises-
ta. 

6 §. Ulkomaisten erien huomioon ottami-
nen muuttuvan lisäpääomavaatimuksen mää-
räämisessä. Pykälässä säädettäisiin muuttu-
van lisäpääomavaatimuksen alueellisesta 
ulottuvuudesta. Pykälää sovellettaisiin luotto-
laitoksiin, joilla on muualla kuin Suomessa 
sijaitsevia tase-eriä tai taseen ulkopuolisia 
eriä. Erien sijaintipaikka määräytyisi Euroo-
pan pankkiviranomaisen teknisten sääntely-
standardien mukaisesti. Pykälää sovellettaes-
sa toisessa valtiossa sijaitsevaan tase-erään 
rinnastettaisiin sivuliikkeen osuus luottolai-
toksen operatiivisen riskin pääomavaatimuk-
sesta. 

Ulkomailla sijaitsevaan erään sovellettai-
siin erän sijaintivaltiossa sovellettavaa pää-
omavaatimustasoa. Sijaintivaltion lainsää-
dännön mukaista tasoa sovellettaisiin siitä 
riippumatta, ylittääkö se direktiivin mukaisen 
vähimmäistason. Luottolaitoksen kokonaisli-
säpääomavaatimus saataisiin kertomalla 
kunkin valtion osalta laskettu lisäpääomavaa-
timus kyseisessä maassa sijaitsevien erien 
suhteellisella osuudella luottolaitoksen kaik-
kien erien yhteismäärästä ja laskemalla kaik-
kien sijaintivaltioiden näin saadut pääoma-
vaatimusosuudet yhteen. 

Jos luottolaitoksella on tase-eriä tai taseen 
ulkopuolisia eriä sellaisessa muussa kuin 
ETA-valtiossa, jossa ei ole säädetty tässä py-
kälässä tarkoitetusta lisäpääomavaatimukses-
ta, lisäpääomavaatimus laskettaisiin kaikilta 
osin Suomen lain mukaisesti. Säännöstä so-
vellettaessa tulisi kuitenkin ottaa huomioon 
Euroopan järjestelmäriskikomitean asiaa 
koskevat mahdolliset suositukset. 

7 §. Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestel-
män kannalta merkittäviä luottolaitoksia 
koskeva lisäpääomavaatimus. Pykälässä sää-
dettäisiin direktiivin 131 artiklassa tarkoite-
tuista maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittäville luottolaitoksille asetet-
tavasta lisäpääomavaatimuksesta. Pykälässä 
tarkoitettua lisäpääomavaatimusta sovellet-
taisiin edellä tässä luvussa säädettyjen lisä-
pääomavaatimusten lisäksi.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin pykä-
län soveltamisalasta siten, että pykälä tulisi 
sovellettavaksi ainoastaan luottolaitoksiin, 
joiden arvioidaan oleman maailmanlaajuisen 

rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä. 
Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kan-
nalta merkittävää luottolaitosta ei direktiivis-
sä määritellä vaan valvontaviranomaisen tu-
lee direktiivissä säädettyjen perusteiden mu-
kaisesti arvioida, onko luottolaitos maail-
manlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävä. Käytännössä säännös tulee sovel-
lettavaksi Baselin pankkivalvontakomitean 
yksilöimiin monikansallisiin pankkiryhmit-
tymiin. Koska soveltamisala käytännössä 
määräytyy kansainvälisen yhteistyön perus-
teella, lakiin ei ehdoteta tarkempaa määritel-
mää. 

Pykälän 3 momentin mukaan lisäpääoma-
vaatimus laskettaisiin ainoastaan ylimmän 
ETA-valtiossa sijaitsevan emoyrityksen kon-
solidoidun taloudellisen aseman perusteella. 
Yksittäisen luottolaitoksen tasolla lisäpää-
omavaatimusta sovellettaisiin 2 momentin 
mukaisesti ainoastaan silloin, kun luottolai-
toksella ei ole edellä tarkoitettua emoyritystä. 
Vaatimus olisi muiden lisäpääomavaatimus-
ten tavoin katettava ydinpääomalla ja se las-
kettaisiin muiden pääomavaatimusten tavoin 
prosenttiosuutena riskipainotettujen tase-
erien ja taseen ulkopuolisten erien yhteenlas-
ketusta määrästä. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan Finanssi-
valvonnan olisi luokiteltava pykälässä tarkoi-
tettu tällaiset luottolaitokset kuuteen luok-
kaan siten, että alimpaan luokkaan ei sovelle-
ta lainkaan lisäpääomavaatimusta ja seuraa-
van luokkaan sovelletaan1,0 prosentin lisä-
pääomavaatimusta. Kuhunkin seuraavaan 
luokkaan, ylintä luokkaa lukuun ottamatta, 
sovelletaan 0,5 prosenttia korkeampaa vaa-
timusta kuin lähinnä edelliseen luokkaan.  

Pykälän 5 momentissa säädetään direktiivin 
mukaisesti Finanssivalvonnan velvollisuu-
desta julkistaa internetsivuillaan kunkin py-
kälässä tarkoitetun luottolaitoksen osalta sii-
hen tämän pykälän nojalla sovellettavat ker-
toimet sekä siitä seuraava lisäpääomavaati-
mus 4 momentissa tarkoitettuna prosent-
tiosuutena. Säännös ei rajoittaisi Finanssival-
vonnan oikeutta julkistaa tietoja laajemmin-
kin. 

Pykälän 6 momentin mukaan pykälän täy-
täntöönpanosta säädettäisiin tarkemmin Eu-
roopan komission asetuksella. 
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Tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen teki-
si jäljempänä Finanssivalvonnasta annettuun 
lakiin ehdotettavan muutoksen mukaisesti 
Finanssivalvonnan johtokunta. 

8 §. Muita rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittäviä luottolaitoksia koskeva lisäpää-
omavaatimus. Pykälässä säädettäisiin niin 
ikään direktiivin 131 artiklan mukaisesti 
muiden kuin 7 §:ssä tarkoitettujen rahoitus-
järjestelmän kannalta merkittävien luottolai-
tosten lisäpääomavaatimus. Lisäpääomavaa-
timus laskettaisiin vastaavien periaatteiden 
mukaisesti kuin 7 §:ssä tarkoitettu lisäpää-
omavaatimus. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin pykä-
län soveltamisalasta siten, että pykälä tulisi 
sovellettavaksi ainoastaan luottolaitoksiin, 
joiden taseen loppusumma olisi vähintään 
miljardi euroa ja joiden arvioitaisiin olevan 
Suomen tai Euroopan unionin muun jäsen-
valtion rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävä. 

Pykälän 2 ja 3 momentin mukaan lisäpää-
omavaatimus laskettaisiin samalla tavoin 
kuin 7 §:ssä tarkoitettu lisäpääomavaatimus, 
kuitenkin siten että vaatimusta sovellettaisiin 
myös toisen ETA-valtion valvonnassa olevan 
konsolidointiryhmän suomalaiseen alakonso-
lidointiryhmään.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin 7 §:n 
4 momenttia vastaavasti pykälässä tarkoitet-
tujen luottolaitosten luokittelusta. Luottolai-
tokset olisi jaettava viiteen luokkaan siten, 
että alimmassa luokassa lisäpääomavaatimus 
on 0 prosenttia ja sen jälkeen 0,5 prosentin 
välein siten, että korkeimmassa luokassa li-
säpääomavaatimus olisi 2,0 prosenttia. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin mukaisista perusteista, joiden nojalla 
4 momentissa tarkoitettu luokittelu on tehtä-
vä. Momentin mukaan Finanssivalvonnan 
olisi direktiivin vaatimusten mukaisesti mää-
riteltävä kullekin perusteelle kvantitatiivinen 
mittari, jonka avulla luottolaitos luokiteltai-
siin.  Momentti on tarkoitettu sovellettavaksi 
Euroopan pankkiviranomaisen antamien tar-
kempien ohjeiden mukaisesti. 

Pykälän 6 momentissa säädettäisiin luoki-
tusten julkistamisesta samalla tavoin kuin 
7 §:n 5 momentissa. 

Pykälän 7 momentissa säädettäisiin Finans-
sivalvonnan velvollisuudesta erillisellä pää-

töksellä vahvistaa mahdollinen 4 momentin 
mukaisen luokituksen muutos sekä se, kuu-
luuko laitos pykälän soveltamisalaan 1 mo-
mentissa olevan määrällisen rajan perusteel-
la. Jos laitokseen kohdistuvat vaatimukset 
päätöksen johdosta kiristyvät, Finanssival-
vonnan olisi päätöksessä määrättävä vähin-
tään kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka 
kuluessa vaatimukset on täytettävä. Siirty-
mäaika koskisi myös niiden 7—9 luvun 
säännösten soveltamista, joiden sovelta-
misala on sidottu tämän pykälän sovelta-
misalaan. 

9 §. Rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten 
yhteensovittaminen. Pykälässä säädettäisiin 
7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen lisäpääomavaati-
musten yhteensovittamisesta. Vaatimukset on 
tarpeen sovittaa yhteen erityisesti sellaisessa 
tilanteessa, jossa koko konsolidointiryhmän 
valvonnasta vastaava toisen ETA-valtion 
valvontaviranomainen on asettanut koko 
konsolidointiryhmälle 7 §:ssä tarkoitetun li-
säpääomavaatimuksen ja Finanssivalvonta li-
säksi tällaisen konsolidointiryhmän suoma-
laiselle alakonsolidointiryhmälle 9 §:ssä tar-
koitetun pääomavaatimuksen. Tällaisessa ti-
lanteessa sovellettaisiin ainoastaan korkeam-
paa näistä lisäpääomavaatimuksista. 

10 §. Lisäpääomavaatimuksen alittuminen. 
Lisäpääomavaatimuksen alittumiseen olisi 
1 momentin mukaan ehdotetusta 11 luvun 
8 §:stä poiketen sovellettava tämän pykälän 
mukaista voitonjakorajoitusta.  

Ehdotetun 2 momentin mukaan voitonjako-
rajoitus määräytyisi momentissa olevan tau-
lukon perusteella sen mukaan, mikä on lisä-
pääomavaatimuksen ja luottolaitoksella sen 
kattamiseksi olevan ydinpääoman erotuksen 
suhteellinen määrä.  

Ehdotetussa 3 momentissa säädettäisiin 
luottolaitoksen velvollisuudesta laatia suun-
nitelma siitä, mihin toimenpiteisiin luottolai-
tos aikoo ryhtyä havaittuaan, että se ei täytä 
lisäpääomavaatimusta. Suunnitelma olisi 
toimitettava Finanssivalvonnalle viiden arki-
päivän, tai Finanssivalvonnan luvalla kym-
menen arkipäivän, kuluessa siitä, kun luotto-
laitos on havainnut alituksen. Suunnitelmaan 
sovellettaisiin muuten, mitä 11 luvun 7 §:ssä 
säädetään. 
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Ehdotetun 4 momentin mukaan Finanssi-
valvonta voisi määrätä luottolaitokselle 
11 luvun 6 §:ssä tarkoitetun lisäpääomavaa-
timuksen, jos luottolaitos ei ole 3 momentis-
sa säädetyssä määräajassa toimittanut Fi-
nanssivalvonnalle momentissa tarkoitettua 
suunnitelmaa, joka täyttää momentissa sää-
detyt edellytykset. Momentissa tarkoitettu li-
säpääomavaatimus ei saisi ylittää määrä, joka 
riittää täyttämään luottolaitoksen EU:n vaka-
varaisuusasetuksen mukaisen vähimmäispää-
omavaatimuksen ja tämä luvun mukaisesti 
lasketun lisäpääomavaatimuksen yhteenlas-
ketunmäärän. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin Finans-
sivalvonnan määräystenanto-oikeudesta. Fi-
nanssivalvonta voisi antaa tarkemmat määrä-
ykset 2 momentissa tarkoitetusta omien varo-
jen kartuttamisvelvollisuudesta ja sen val-
vonnan kannalta tarpeellisten tietojen ilmoit-
tamisesta Finanssivalvonnalle sekä 3 mo-
mentissa tarkoitetun suunnitelman sisällölle 
asetettavista vaatimuksista. Ehdotetusta 
11 luvun 14 §:stä seuraa, että määräysten oli-
si rajoituttava siihen, mikä on tarpeen direk-
tiivin määräysten täytäntöön panemiseksi. 
 
 
Muut taloudellista asemaa koskevat vaati-
mukset 
 

11 §. Asiakasriskit. Nykyisestä laista poi-
keten laissa ei enää säädettäisi suuria asiakas-
riskejä koskevista rajoituksista, koska niistä 
säädetään EU:n vakavaraisuusasetuksessa. 
Tämän vuoksi pykälän 1 momenttiin sisälly-
tettäisiin ainoastaan viittaus mainittuun ase-
tukseen.  

Mainitun EU:n vakavaraisuusasetuksen 
493 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat artik-
lassa sanotun siirtymäajan aikana päättää ar-
tiklassa tarkoitettujen poikkeusten soveltami-
sesta. Tämän mukaisesti 2 momentissa sää-
dettäisiin nykyistä lakia vastaavasti mahdol-
lisuudesta säätää poikkeuksista valtiovarain-
ministeriön asetuksella. Asetus olisi voimas-
sa siihen saakka, kunnes EU:n vakavarai-
suusasetusta tältä osin mahdollisesti muute-
taan EU:n vakavaraisuusasetuksen 507 artik-
lan mukaisen tarkistuslausekkeen perusteella, 
kuitenkin viimeistään 2.1.2029 saakka. 

Pykälän 3 momentissa asetettaisiin kuiten-
kin mainitun artiklakohdan c-alakohdan so-
veltamiselle erityinen lisävaatimus sen lisäk-
si, mitä poikkeuksen edellytyksistä säädetään 
2 momentissa tarkoitetussa valtiovarainmi-
nisteriön asetuksessa. Mainittu kohta koskee 
konsolidointiryhmän sisäisiä eriä, jotka mai-
nitun artiklakohdan mukaan saadaan jättää 
suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten 
ulkopuolelle. Momentissa edellytettäisiin täl-
tä osin erillistä, yksittäistapauksittain harkit-
tavaa Finanssivalvonnan lupaa, jos tällainen 
sisäinen asiakasriski kohdistuu muuhun kon-
solidointiryhmään kuuluvaan yrityksen kuin 
rajoituksen kohteena olevan luottolaitoksen 
tytäryritykseen. Tytäryrityksen emoyrityk-
seen tai emoyrityksen toiseen tytäryrityksiin 
kohdistuviin asiakasriskeihin saattaa olla tar-
peen soveltaa tiukempia vaatimuksia erityi-
sesti rajat ylittävissä konsolidointiryhmissä, 
joissa suomalaisella luottolaitoksella on ul-
komaisiin konsolidointiryhmän yrityksiin 
koskevia asiakasriskejä. Tällaisessa tilantees-
sa Finanssivalvonnan mahdollisuudet valvoa 
asiakasriskiä ovat merkittävästi heikommat 
kuin kotimaisiin konsolidointiryhmän yrityk-
siin kohdistuvien asiakasriskien osalta. 

12 §. Taloudellista asemaa koskevien tieto-
jen julkistaminen. Nykyisestä laista poiketen 
laissa ei enää pääsääntöisesti säädettäisi ta-
loudellista asemaa koskevien tietojen julkis-
tamisvelvollisuudesta, koska niistä säädetään 
EU:n vakavaraisuusasetuksessa. Tämän 
vuoksi pykälään 1 momenttiin sisällytettäisiin 
ainoastaan viittaus mainittuun asetukseen. 
Tietojen julkistamisvelvollisuudesta sääde-
tään mainitun asetuksen 8 osassa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään direktiivin 
89 artiklan mukaisesti luottolaitoksen velvol-
lisuudesta julkistaa maakohtaiset tiedot toi-
minnastaan, henkilöstömäärästään, tuotois-
taan, liikevoitostaan sekä maksetuista verois-
ta ja vastaanotetusta julkisesta tuesta. Pykä-
lässä tarkoitetut tiedot olisi ilmoitettava joko 
tilinpäätöksen liitetietoina, toimintakerto-
muksessa tai tilinpäätökseen liitettävässä eril-
lisessä liitteessä. Pykälässä tarkoitetut tiedot 
olisi direktiivin mukaisesti sisällytettävä ti-
lintarkastukseen samalla tavalla kuin tilin-
päätös ja sen liitetiedot. Momentti on tarkoi-
tettu sovellettavaksi siihen saakka, kunnes 
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asiasta mahdollisesti säädetään kirjanpito-
laissa tai EU-asetuksessa. 

Pykälän 3 momentin mukaan liiketoimin-
nan tuottoja ja liikevoittoa tai –tappiota kos-
kevat tiedot olisi ilmoitettava kunkin maan 
osalta konsernitasolla noudattaen soveltuvin 
osin konsernitilinpäätöksen laatimisessa 
noudatettavia periaatteita. 

Pykälän 4 momentissa säädetään direktiivin 
90 artiklan mukaisesti luottolaitoksen velvol-
lisuudesta julkistaa vuosikertomuksessaan 
tiedot sen taseen tuotosta (niin kutsuttu ROA-
tunnusluku), joka laskettaisiin mainitussa ar-
tiklassa säädetyllä tavalla. 

Pykälän 5 momentin mukaan Finanssival-
vonnan on ilmoitettava 2 momentissa tarkoi-
tetut tiedot vuosittain komissiolle. 
 
 
Tarkemmat määräykset 
 

13 §. Finanssivalvonnan määräystenanto-
oikeus. Pykälässä säädettäisiin Finanssival-
vonnan oikeudesta antaa tarkempia määräyk-
siä tässä luvussa tarkoitetun lisäpääomavaa-
timuksen laskemisesta ja lisäpääomavaati-
musta koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta 
sekä 12 §:ssä tarkoitettujen tietojen tarkem-
masta määrittelystä. Muilta osin luottolaitok-
sen taloudellista asemaa koskevasta säännöl-
lisestä raportoinnista säädetään EU:n vakava-
raisuusasetuksessa. 
 
 
 
11 luku  Taloudellisen aseman valvonta  

Taloudellisten toimintaedellytysten seuranta 
 

1 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälä vastaisi 
nykyisen lain 84 §:ää. Nykyisestä laista poi-
keten laissa ei enää säädettäisi omien varojen 
vähimmäismäärää ja suuria asiakasriskejä 
koskevasta raportointivelvollisuudesta, koska 
siitä säädetään EU:n vakavaraisuusasetukses-
sa. Pykälä tulisi siten sovellettavaksi ainoas-
taan 10 luvun 3 §:ssä tarkoitettuihin lisäpää-
omavaatimuksiin. 

2 §. Vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 
hallinnan valvonta. Pykälän 1 momentissa 
säädettäisiin direktiivin 97 artiklaa vastaa-
vasti ja pääosin nykyisen lain 85 §:n 1 mo-

menttia vastaavasti Finanssivalvonnan vel-
vollisuudesta laatia valvottavista niiden ta-
loudellista asemaa ja riskien laadullista hal-
lintaa koskeva arvio (jäljempänä valvonta-
arvio). Nykyisestä laista poiketen valvonta-
arviota ei olisi laadittava kaikista valvottavis-
ta vuosittain vaan arvioinnin tiheys määräy-
tyisi valvottavan toiminnan laadun, laajuuden 
ja monimuotoisuuden perusteella sekä sen 
perusteella, miten merkittävä luottolaitos on 
rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta. 
Luottolaitoksen merkitystä rahoitusjärjestel-
män kannalta olisi arvioitava ottaen huomi-
oon muun ohessa ottaen huomioon, mitä Eu-
roopan valvontaviranomaisen (Euroopan 
pankkiviranomainen) perustamisesta sekä 
päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen, jäljempänä Euroopan pankkival-
vonta-asetus, 23 artiklassa säädetään Euroo-
pan pankkiviranomaisen velvollisuudesta 
määritellä yhteistyössä Euroopan järjestelmä-
riskineuvoston kanssa finanssimarkkinoiden 
vakauden kannalta merkittävät riskit. 

Pykälän 2 momentti vastaisi direktiivin 
98 artiklaa ja pääosin nykyisen lain 85 §:n 2 
ja 3 momenttia. 

Momentin 1 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 1 kohdan (a) ja (g) alakohtien 
mukaisesti luottolaitokselle tehtyjen kuormi-
tuskokeiden huomioon ottamisesta valvonta-
arviossa. Momentti koskisi EU:n vakavarai-
suusasetuksen 177 artiklan nojalla tehtyjä 
kuormituskokeita sellaisille luottolaitoksille, 
jotka käyttävät luottoriskin pääomavaatimuk-
sessa Finanssivalvonnan hyväksymää sisäistä 
menetelmää. Lisäksi momentti koskisi niitä 
luottolaitoksia, jotka laskevat kaupankäynti-
varastoon liittyvän, pääomavaatimuksen 
mainitun asetuksen 3 osan IV luvun 5 kappa-
leen mukaisesti käyttäen mainitussa kappa-
leessa tarkoitettua sisäistä menetelmää. Koh-
ta vastaisi nykyistä lakia. 

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin maini-
tun 98 artiklan 1 kohdan (b), (f) ja (h) ala-
kohtien mukaisesti Finanssivalvonnan vel-
vollisuudesta sisällyttää valvonta-arvioon 
vastapuolikohtaisten ja alueellisten riskikes-
kittymien arviointi, mukaan lukien riskien 
hajauttamisen vaikutus ja sen huomioon ot-
taminen keskittymisriskien mittaamisessa. 
Kohta vastaisi nykyistä lakia. 
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Momentin 3 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 1 kohdan (c) alakohdan mukai-
sesti luottoriskin vähentämismenetelmien 
käytöstä aiheutuvan jäännösriskin ja sen hal-
lintaa koskevien periaatteiden sisällyttämi-
sestä valvonta-arvioon. Kohta vastaisi ny-
kyistä lakia. 

Momentin 4 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 1 kohdan (d) alakohdan ja 3 
kohdan mukaisesti omaisuuserien arvopape-
ristamiseen liittyvien riskien sisällyttämisestä 
valvonta-arvioon. Arviossa olisi kiinnitettävä 
erityistä huomiota siihen, miten tehokkaasti 
arvopaperistamisella on tosiasiallisesti kyetty 
siirtämään riskiä pois luottolaitokselta ja 
missä määrin luottolaitokselle jää edelleen 
välillistä vastuuta siirronsaajaa kohtaa. Kohta 
vastaisi nykyistä lakia. 

Momentin 5 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 1 kohdan (e) alakohdan mukai-
sesti maksuvalmiusriskien huomioon ottami-
sesta valvonta-arviossa. Momentissa tarkoite-
tuissa periaatteissa tulee ottaa huomioon 
muun ohessa erilaiset riskiskenaariot ja mak-
suvalmiusriskien vähentämiskeinot kuten 
maksuvalmiusreservin koko ja koostumus. 
Nykyisestä laista poiketen arviossa olisi otet-
tava huomioon muun ohessa se, mikä vaiku-
tus maksuvalmiusriskien toteutumiseen olisi 
toisissa ETA-valtioissa.  

Momentin 6 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 4 kohdan mukaisesti, että val-
vonta-arvioon olisi sisällytettävä arvio siitä, 
onko kaupankäyntivarasto arvostettu riittä-
vän varovasti, jotta luottolaitokselle ei aiheu-
du merkittäviä tappioita sen joutuessa nope-
asti myymään tai suojaamaan kaupankäynti-
varastoon kuuluvia eriä. Kohta vastaisi ny-
kyistä lakia. 

Momentin 7 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 6 kohdan mukaisesti, että val-
vonta-arvioon olisi sisällytettävä arvio taseen 
kokonaisriskistä vähimmäisomavaraisuusas-
teen ja mahdollisten muiden taseriskiä ku-
vaavien mittareiden perusteella. Vähim-
mäisomavaraisuusasteella tarkoitettaisiin 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 429 artiklassa 
tarkoitettua suhdelukua. Vastaavaa vaatimus-
ta ei sisälly nykyiseen lakiin. 

Momentin 8 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 1 kohdan (i) alakohdan mukai-
sesti, että valvonta-arvioon on sisällytettävä 

arvio luottolaitoksen liiketoimintamallista. 
Vastaavaa vaatimusta ei sisälly nykyiseen la-
kiin. 

Momentin 9 kohdassa säädettäisiin maini-
tun artiklan 7 kohdan mukaisesti, että val-
vonta-arvioon on sisällytettävä arvio luotto-
laitoksen hallintoa koskevista 7 luvussa sää-
dettyjen vaatimusten täyttämisestä sekä halli-
tuksen jäsenten ja toimitusjohtajan edellytyk-
sistä suoriutua tehtävistään. Vastaavaa vaa-
timusta ei sisälly nykyiseen lakiin. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 98 artiklan 5 kohtaa ja nykyistä lakia 
vastaavasti, että Finanssivalvonnan olisi ryh-
dyttävä tarpeellisiin 6 tai 10 §:ssä tarkoitet-
tuihin toimiin, jos korkoriskin toteutumisesta 
voisi seurata luottolaitoksen omien varojen 
alentuminen vähintään 20 %:lla. Momentissa 
säädettäisiin nykyisestä laista poiketen, että 
mainittua omien varojen alentumismahdolli-
suutta olisi arvioitava sellaiseen tilanteen pe-
rusteella, jossa korot laskevat äkillisesti vä-
hintään 200 peruspistettä.  

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Finans-
sivalvonnan velvollisuudesta edistää luotto-
laitosten sisäistä asiakkaiden luottokelpoi-
suuden arviointia ja sisäisten luottoluokitus-
ten käyttämistä luottolaitoksen vakavarai-
suuden hallinnassa sekä sisäisten mallien 
käyttöä maksuvalmiuden hallinnassa. Mo-
mentti vastaisi vakavaraisuuden hallinnan 
osalta direktiivin 77 artiklaa ja maksuval-
miuden hallinnan osalta 98 artiklan 2 kohtaa. 
Vakavaraisuuden hallinnan osalta artiklan 
tarkoituksena on pyrkiä erityisesti vähentä-
mään ulkoisten luottoluokitusten käyttöä 
luottolaitoksissa. 

Laissa ei suoraan velvoitettaisi luottolai-
toksia kehittämään pykälässä tarkoitettuja si-
säisiä menetelmiään. Finanssivalvonnan tuli-
si kuitenkin pykälässä tarkoitetussa arviossa 
kiinnittää huomiota muun muassa siihen, on-
ko luottolaitosten sisäinen luottokelpoisuu-
den arviointijärjestelmä riittävän kehittynyt, 
jotta luottolaitos ei ole liian riippuvainen ul-
koisista luottoluokituksista, ja vastaavatko 
luottolaitoksen sisäiset menetelmät vastaa-
vantyyppisessä toiminnassa toimialalla ylei-
sesti omaksuttuja parhaita käytänteitä. 

Lakiin ei ehdoteta sisällytettäväksi erikseen 
direktiivin 110 artiklan säännöstä siitä, että 
mainittua artiklaa sovellettaessa Finanssival-
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vonnan olisi erikseen vuosittain tehtävä 
poikkeuksen alaisesta sijoituspalveluyrityk-
sestä tässä pykälässä tarkoitettu arvio, koska 
velvollisuus laatia mainittu arvio seuraa suo-
raan ehdotetusta 1 momentista. 

3 §. Valvontaohjelma. Pykälässä säädettäi-
siin direktiivin 99 artiklaa vastaavasti Fi-
nanssivalvonnan velvollisuudesta laatia vuo-
tuinen valvontaohjelma. Vastaavaa säännöstä 
ei sisälly nykyiseen lakiin. 

Pykälän 1 momentin mukaan ohjelmasta 
olisi käytävä ilmi ne luottolaitokset, jotka Fi-
nanssivalvonta aikoo tarkastaa kyseisen vuo-
den aikana. Ohjelmasta olisi erikseen käytävä 
ilmi luottolaitoksen ulkomaisten sivuliikkei-
den ja tytäryritysten sisällyttäminen tarkas-
tukseen sekä se, miltä osin luottolaitokseen 
kohdistetaan 3 momentissa tarkoitettua te-
hostettua valvontaa. Sitä vastoin valvontaoh-
jelmaan ei tarvitsisi sisällyttää mainintaa 
säännölliseen raportointiin perustuvasta val-
vonnasta. 

Pykälän 2 momentin mukaan vuotuiseen 
valvontaohjelmaan olisi aina sisällytettävä 
momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut luotto-
laitokset. Sitä vastoin muiden luottolaitosten 
sisällyttäminen kultakin vuodelta laaditta-
vaan valvontaohjelmaan jäisi Finanssival-
vonnan omaan harkintaan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin niistä 
erityisistä valvontatoimista, johon Finanssi-
valvonnan tulisi ryhtyä niiden luottolaitosten 
osalta, joiden on 1 momentissa tarkoitetussa 
valvontaohjelmassa katsottu vaativan tehos-
tettua valvontaa. Finanssivalvonta voisi mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa käyttää 
yhtä tai useampaa momentissa mainituista 
valvontakeinoista. 

4 §. Kuormituskokeet. Pykälässä säädettäi-
siin direktiivin 100 artiklaa vastaavasti Fi-
nanssivalvonnan velvollisuudesta tehdä luot-
tolaitoksissa kuormituskokeita eli niin kutsut-
tuja stressitestejä, milloin se on tarpeen 
2 §:ssä tarkoitetun valvonta-arvion tueksi. 
Käytännössä stressitestien tekemistä ja siinä 
käytettävää metodologiaa ohjaisivat pitkälti 
Euroopan pankkiviranomaisen antamat oh-
jeet.  

5 §. Sisäisten menetelmien käytön jatkuva 
valvonta. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
78 ja 101 artiklaa vastaavasti Finanssival-
vonnan velvollisuudesta valvoa luottolaitos-

ten sisäisten menetelmien käyttöä. Pykälä 
koskisi sellaisia menetelmiä, joiden käytölle 
on EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaan ha-
ettava ennen menetelmän käyttöön ottoa lupa 
Finanssivalvonnalta.  

Finanssivalvonnan olisi ehdotetun 1 mo-
mentin mukaan säännöllisesti tarkistettava, 
että luottolaitos edelleen täyttää luvan myön-
tämisen edellytykset. Finanssivalvonnan olisi 
pykälää soveltaessaan kiinnitettävä erityistä 
huomiota tilanteisiin, joissa luottolaitoksen 
liiketoiminta tai tuotevalikoima on merkittä-
västi muuttunut luvan myöntämisen jälkeen. 
Finanssivalvonnan on lupaedellytysten täyt-
tämisen lisäksi valvottava, että menetelmä on 
muutenkin riittävä ja ajanmukainen. Mene-
telmän riittävyyden arvioinnissa on muun 
ohessa otettava huomioon, että menetelmä 
kattaa riittävästi kaikki luottolaitoksen riskit 
direktiivin 101 artiklan 1—3 kohdassa tar-
koitetulla tavalla. 

Jos luottolaitoksen käyttämä menetelmä ei 
täytä lupaehtoja tai ole muuten riittävä tai 
vaatimusten mukainen, Finanssivalvonnan 
tulisi mukaan vaatia luottolaitosta 2 momen-
tin tekemään menetelmään Finanssivalvon-
nan vaatimat muutokset ja asetettava muutos-
ten toteuttamiselle määräaika. Jos luottolaitos 
ei määräajan jälkeenkään täytä menetelmälle 
asetettuja vaatimuksia, Finanssivalvonnan 
olisi peruutettava lupa. Lisäksi Finanssival-
vonnan olisi vaadittava muutoksia, jos mene-
telmän soveltaminen 3 momentissa tarkoitet-
tuun viiteportfolioon osoittaa, että menetel-
män soveltaminen johtaa muista luottolaitok-
sista merkittävästi poikkeaviin tuloksiin. Di-
rektiivin 78 artiklan 5 kohdan mukaisesti py-
kälässä säädettäisiin, että Finanssivalvonnan 
olisi arvioinnissa otettava huomioon sisäisten 
menetelmien käytön yleiset tavoitteet. Maini-
tun direktiivikohdan mukaan tästä seuraa eri-
tyisesti, että Finanssivalvonta ei saisi vaatia 
luottolaitoksia yhdenmukaistamaan mene-
telmiään eikä säännöksen soveltaminen saisi 
aiheuttaa markkinoiden laumakäyttäytymistä 
eikä luoda luottolaitoksille vääränsuuntaisia 
kannusteita. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 78 artiklan mukaisesti luottolaitoksen 
velvollisuudesta laskea luottolaitoksen sovel-
tamia sisäisiä menetelmiä noudattaen riski-
painotettujen erien pääomavaatimus Euroo-
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pan pankkiviranomaisen määrittelemälle vii-
teportfoliolle. Mainitun artiklan mukaan Eu-
roopan pankkiviranomaisen olisi annettava 
viiteportfolion määrittelemistä koskevat tar-
peelliset tekniset sääntelystandardit. Sään-
nöksen tarkoituksena olisi auttaa valvontavi-
ranomaista arvioimaan luottolaitoksen sovel-
tamien sisäisten menetelmien luotettavuutta 
osana 1 momentissa tarkoitettua sisäisten 
menetelmien jatkuvaa valvontaa.  

Finanssivalvonta antaisi 16 §:n nojalla tar-
peelliset määräykset pykälässä tarkoitettujen 
tietojen ilmoittamisesta. Siltä osin kuin il-
moitusvelvollisuudesta määrätään Euroopan 
pankkiviranomaisen mainitun artiklan perus-
teella antamissa teknisistä standardeista, Fi-
nanssivalvonta ei kuitenkaan voisi antaa 
näistä standardeista poikkeavia määräyksiä. 

Pykälän 4 momentin mukaan pykälää ei 
sovellettaisi operatiivisen riskin laskemiseen 
käytettäviin sisäisiin menetelmiin. 

6 §. Harkinnanvarainen lisäpääomavaati-
mus. Pykälässä säädettäisiin pääosin nykyi-
sen lain 86 §:ää vastaavasti Finanssivalvon-
nan oikeudesta asettaa luottolaitokselle har-
kinnanvarainen lisäpääomavaatimus. Sään-
nös perustuisi direktiivin 102, 104 ja 142 ar-
tiklaan. 

Pykälässä tarkoitetun lisäpääomavaatimuk-
sen tulisi, kuten nykyisinkin, perustua Fi-
nanssivalvonnan 2 §:n nojalla tekemään val-
vonta-arvioon. Nykyistä lakia vastaavasti li-
säpääomavaatimus saataisiin asettaa kerral-
laan enintään kolmeksi vuodeksi, jonka jäl-
keen lisäpääoman tarve viimeistään on arvi-
oitava uudelleen. Pykälässä tarkoitettu lisä-
pääomavaatimus olisi katettava ydinpääo-
malla. Finanssivalvonnan olisi arvioitava li-
säpääomavaatimuksen asettamisen tarvetta 
hallinnon yleisen suhteellisuusperiaatteen 
mukaisesti siten, että lisäpääomavaatimus 
voitaisiin asettaa, jos luottolaitoksen omien 
varojen riittävyyttä ei voida varmistaa luotto-
laitokselle vähemmän kustannuksia aiheutta-
valla tavalla. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan li-
säpääomavaatimus voitaisiin asettaa ensin-
näkin silloin, jos luottolaitoksen omien varo-
jen määrä alittaa luottolaitoksen 10 luvun 
9 §:n nojalla asettaman sisäisen pääomata-
voitteen tai se on arvioitu virheellisesti tai 
puutteellisesti luottolaitoksen hallinnossa, si-

säisessä valvonnassa tai riskien hallinnassa 
olevien puutteiden johdosta. Kohdat vastaisi-
vat direktiivin 104 artiklan 2 kohdan a ala-
kohtaa. Nykyisestä laista poiketen lisäpää-
omavaatimus voitaisiin asettaa myös silloin, 
kun luottolaitos ei täytä EU:n vakavaraisuus-
asetuksen 393 artiklassa suurten asiakasris-
kien hallinnalle asetettuja vaatimuksia ja 
luottolaitoksella ei sen vuoksi ole riittävästi 
omia varoja suurten asiakasriskien kattami-
seen. Kohta kattaisi myös direktiivin 101 ar-
tiklan vaatimukset, joiden mukaan valvonta-
viranomainen voi asettaa lisäpääomavaati-
muksen tilanteissa, joissa luottolaitoksen va-
kavaraisuuslaskennassa käyttämät luvanva-
raiset sisäiset mallit eivät täytä lupaehtoja tai 
mallit muuten osoittautuvat merkittävästi 
virheellisiksi tai puutteellisiksi. Kohta kattai-
si niin ikään direktiivin 101 artiklan 4 koh-
dan edellyttämällä tavalla tilanteet, joissa Fi-
nanssivalvonta on 2 §:n 6 kohdan nojalla ar-
vioinut, että luottolaitoksen kaupankäyntiva-
rasto ei ole riittävän varovaisesti arvostettu. 
Kohdan soveltamisen olisi perustututtava 
2 §:ssä tarkoitettuun valvonta-arvioon tai 
muuhun etukäteen vahvistettuihin periaattei-
siin perustuvaan arvioon. 

Momentin 2 kohdassa säädettäisiin direk-
tiivin 102 artiklan mukaisesti, että Finanssi-
valvonta voi asettaa pykälässä tarkoitetun li-
säpääomavaatimuksen myös siinä tapaukses-
sa, että Finanssivalvonnalla on 4 §:ssä tarkoi-
tetun kuormituskokeen perusteella tai muuten 
painavia syitä arvioida, että luottolaitoksen 
omien varojen määrä seuraavan 12 kuukau-
den aikana todennäköisesti alittaa luottolai-
toksen lakisääteisen omien varojen vähim-
mäismäärän. Lakisääteisellä omien varojen 
vähimmäismäärällä tarkoitettaisiin tämän 
lain 10 luvun mukaisia lisäpääomavaatimuk-
sia, EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaista 
minimipääomavaatimusta sekä aikaisemmin 
mahdollisesti asetettua tässä pykälässä tar-
koitettua harkinnanvaraista pääomavaatimus-
ta. Kohta kattaisi myös direktiivin 104 artik-
lan 2 kohdan f alakohdassa tarkoitetun tilan-
teen. Mahdollisuus asettaa tämän pykälän 
mukainen lisäpääomavaatimus on kuitenkin 
katsottu tarkoituksenmukaiseksi ulottaa myös 
muihin kuin mainitussa kohdassa tarkoitet-
tuun tilanteisiin, joissa kuormituskokeen tu-
lokset puoltavat lisäpääomavaatimuksen 
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asettamista. Koska kaikissa kohdassa tarkoi-
tetuissa tilanteissa on kyse tulevien tappioi-
den todennäköisyyden arvioinnista, arvioin-
nin kohteena oleva ajanjakso on tarkoituk-
senmukaista rajata 102 artiklassa mainittujen 
tilanteiden lisäksi kaikkien tässä kohdassa 
tarkoitettujen tilanteiden osalta 12 kuukau-
teen.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 104 artiklan 2 kohdan b alakohdan mu-
kaisesti, että harkinnanvarainen lisäpääoma-
vaatimus voitaisiin asettaa myös, jos luotto-
laitoksen tase-eriin tai taseen ulkopuolisiin 
eriin sisältyy sellaisia riskejä, joita EU:n va-
kavaraisuusasetus ja tämä laki eivät lainkaan 
kata tai jotka on katettu ilmeisen riittämättö-
mästi. Ottaen huomioon luottolaitokselle sal-
litun liiketoiminnan 5 luvussa säädetyt rajoi-
tukset ja nykyisen lainsäädännön kattavuus, 
kohta voisi tulla sovellettavaksi ainoastaan 
hyvin poikkeuksellisissa tilanteissa esimer-
kiksi silloin, kun luottolaitoksen tytäryrityk-
senä oleva rahoituslaitos pääasiallisen toi-
mintansa ohella ottaa luottolaitoksen konso-
lidoidun taloudellisen aseman kannalta mer-
kittäviä taloudellisia riskejä esimerkiksi hyö-
dykemarkkinoilla taikka laissa ja EU-
asetuksessa säädetyt pääomavaatimukset 
ovat niitä laadittaessa perustuneet nykyhet-
ken valossa olennaisesti virheellisille oletuk-
sille. Pääomavaatimuksen asettamisen tai ko-
rottamisen edellytyksenä on tällöin, että täl-
laiset riskit voidaan paitsi luotettavasti tun-
nistaa myös mitata sillä tavoin luotettavasti, 
että asetettavan pääomavaatimuksen kohtuul-
lisuutta voidaan arvioida. 

Valvontaviranomaisen harkintavallan laa-
juutta koskevista yleisistä periaatteista seu-
raa, että direktiivin 104 artiklan 2 kohdan 
c ja e alakohdan sisällyttämistä sellaisenaan 
Suomen lakiin on pidetty ongelmallisena. 
Tämän vuoksi ehdotetaan nykyistä lakia vas-
taavasti, että mainitun c alakohdan mukaista 
kriteeriä, jonka mukaan lisäpääomavaatimus 
voitaisiin asettaa edellä mainituista muista 
kriteereistä riippumatta pelkästään sillä pe-
rusteella, että pääoman riittävyyttä ei voida 
muuten turvata, ei sovellettaisi. Sen sijaan 
tämä periaate otettaisiin pykälässä huomioon 
nykyistä lakia vastaavasti muiden kriteerien 
soveltamista koskevana yleisenä rajoitteena. 
Pykälässä tarkoitettu lisäpääomavaatimus 

voitaisiin siten asettaa vain, jos muut valvon-
takeinot kuten luottolaitoksen velvoittaminen 
muuttamaan sisäisiä mallejaan, tai sellaisen 
liiketoiminnan kieltäminen, jonka riskejä 
luottolaitos ei kykene hallitsemaan, eivät riitä 
varmistamaan luottolaitoksen pääoman riit-
tävyyttä. Edellä viitattua e alakohtaa, jonka 
mukaan lisäpääomavaatimus voitaisiin mää-
rätä aina, kun oman pääoman riittävyys on 
todennäköisesti aliarvioitu, ei ehdoteta sisäl-
lytettäväksi lakiin, koska se tekisi käytännös-
sä tarpeettomiksi pykälässä mainitut erityiset 
perusteet. Mainittu kohta tulisi siten käytän-
nössä sovellettavaksi osana momentin 1 koh-
dan soveltamista siinä mainittujen periaattei-
den mukaisesti. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin nykyis-
tä lakia vastaavasti, että pykälässä tarkoitettu 
lisäpääomavaatimus voidaan asettaa pykäläs-
sä säädetyin perustein myös luottolaitoksen 
konsolidoidun taloudellisen aseman perus-
teella. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin direk-
tiivin 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti sei-
koista, jotka Finanssivalvonnan on otettava 
huomion määrätessään pykälässä tarkoitetun 
lisäpääomavaatimuksen. Pykälästä seuraa, et-
tä Finanssivalvonnan olisi lisäpääomavaati-
muksen määräämistä koskevassa päätökses-
sään voitava perustella päätös vähintään yh-
dellä momentissa mainituista perusteista. 

7 §. Omien varojen kartuttamisvelvollisuus. 
Pykälä vastaisi pääosin nykyisen lain 
87 §:ää. Nykyisestä laista poiketen luottolai-
toksen olisi esitettävä Finanssivalvonnalle 
erityinen elvytyssuunnitelma, jossa todetaan 
ne toimenpiteet, joiden toteuttamisella luotto-
laitos aikoo saattaa taloudellisen asemansa 
lain vaatimalle tasolle. Pykälässä tarkoitettu 
suunnitelma vastaisi direktiivin 74 artiklassa 
tarkoitettua elvytyssuunnitelmaa siihen saak-
ka, kunnes elvytyssuunnitelmasta säädetään 
tarkemmin valmisteilla olevassa luottolaitos-
ten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivissä. 

8 §. Omien varojen määrästä johtuvat voit-
tovarojen käytön rajoitukset. Pykälä vastaisi 
nykyisen lain 88 §:ää. Ehdotetussa 10 luvun 
10 §:ssä säädettäisiin kuitenkin tästä pykäläs-
tä poiketen direktiivin 141 artiklan mukai-
sesti mainitussa artiklassa tarkoitetusta suh-
teellisesta voitonjakorajoituksesta tilanteessa, 
jossa luottolaitos alittaa ainoastaan mainitus-
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sa luvussa tarkoitetun yhteenlasketun lisä-
pääomavaatimuksen. 

9 §. Maksuvalmiutta koskevat lisävaati-
mukset. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 
105 artiklan mukaisesti Finanssivalvonnan 
oikeudesta asettaa vaatimuksia luottolaitok-
sen maksuvalmiudelle sen lisäksi, mitä EU:n 
vakavaraisuusasetuksessa säädetään. 

Pykälän 1 momentin mukaan Finanssival-
vonnalla olisi velvollisuus asettaa lisävaati-
muksia luottolaitoksen maksuvalmiudelle, 
jos sitä ei voida muuten riittävästi varmistaa. 
Vaatimukset voisivat koskea joko maksu-
valmiuden hallintaprosessia tai määrällistä 
maksuvalmiuspuskuria. Pykälän soveltami-
sen edellytyksenä olisi, että Finanssivalvon-
nan 2 §:ssä tarkoitetun arvioinnin perusteella 
luottolaitoksen maksuvalmiuden hallinnassa 
on havaittu sellaisia puutteita, jotka vaaran-
tavat luottolaitoksen kyvyn vastata sitoumuk-
sistaan.  

Pykälän 2 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi ehdotettua 6 §:ää vastaavasti 
vähintään kolmen vuoden välein arvioitava 
pykälässä tarkoitettujen lisävaatimusten tar-
peellisuus.  

Pykälän 3 momentin mukaan pykälässä 
tarkoitetut lisävaatimukset voitaisiin asettaa 
myös luottolaitoksen konsolidoidun taloudel-
lisen aseman perusteella, jos pykälässä sää-
detyt yleiset edellytykset täyttyvät. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin 6 §:ää 
vastaavasti seikoista, joihin Finanssivalvon-
nan tässä pykälässä tarkoitetun päätöksen tu-
lee perustua. 

10 §. Finanssivalvonnan muu erityinen 
toimivalta vakavaraisuuden ja maksuvalmiu-
den valvonnassa. Pykälässä säädettäisiin 
muista kuin edellä säädetyistä toimivaltuuk-
sista, joita Finanssivalvonnalla tulee direktii-
vin 104 artiklan 1 kohdan nojalla olla. Vi-
ranomaisen harkintavallan laajuudelle ja eri-
tyisten toimivaltuuksien tarkkarajaisuudelle 
asetettavien yleisten vaatimusten vuoksi Fi-
nanssivalvonta voisi käyttää pykälässä tar-
koitettuja toimivaltuuksia ainoastaan 6 §:n 
4 momentin mukaisin perustein. Tämän mu-
kaisesti toimivaltuuksien käytön olisi perus-
tuttava 2 §:ssä tarkoitetussa arvioissa ilmen-
neisiin puutteisiin luottolaitoksen hallinnos-
sa, sisäisessä valvonnassa, riskienhallinnassa 
taikka vakavaraisuuden, suurten asiakasriski-

en tai maksuvalmiuden hallintaprosessissa, 
ottaen huomioon puutteista rahoitusmarkki-
noiden vakaudelle seuraavat riskit. 

Pykälän 1 kohdassa säädettäisiin nykyistä 
lakia vastaavasti Finanssivalvonnan oikeu-
desta rajoittaa luottolaitoksen maksamia 
palkkioita. Momentti perustuisi direktiivin 
104 artiklan 1 kohdan g alakohtaan. 

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin mainitun 
direktiivikohdan j alakohdan mukaisesti Fi-
nanssivalvonnan oikeudesta vaatia tiheämpää 
ja yksityiskohtaisempaa säännöllistä rapor-
tointia, kuin mihin luottolaitos muuten olisi 
velvollinen. 

Mainitun direktiivikohdan k alakohdan 
mukaisesta Finanssivalvonnan oikeudesta 
asettaa määrällisiä ja laadullisia vaatimuksia 
luottolaitoksen maksuvalmiudelle säädettäi-
siin 9 §:ssä.  

Pykälän 4 kohdassa säädettäisiin mainitun 
direktiivikohdan l alakohdan mukaisesti Fi-
nanssivalvonnan oikeudesta asettaa luottolai-
tokselle sen taloudellista asemaa koskevien 
tietojen julkistamista koskevia ankarampia 
vaatimuksia kuin mitä EU:n vakavaraisuus-
asetuksessa säädetään. 

Laissa ei erikseen säädettäisi 104 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuista muista kuin edellä 
tässä luvussa säädetyistä erityisistä valvonta-
valtuuksista. 

Mainitun artiklakohdan b alakohdan mu-
kainen oikeus vaatia laadullisia parannuksia 
luottolaitoksen hallintoon, sisäiseen valvon-
taan tai riskienhallintaan sisältyy osin tämän 
luvun 4 §:ään ja osin Finanssivalvonnasta 
annetun lain 33 §:ään, jossa säädetään toi-
meenpanokiellosta ja oikaisukehotuksesta. 
Mainitun kohdan d ja h alakohdassa tarkoi-
tettu toimivalta sisältyisi, kuten nykyisinkin 
tämän pykälän mukaiseen toimivaltaan aset-
taa lisäpääomavaatimus. Kohdan e ja f ala-
kohta sisältyvät osin Finanssivalvonnasta an-
netun lain 28 §:n säännökseen toimiluvan 
mukaisen toiminnan rajoittamisesta ja osin 
edellä mainittuun 33 §:ään ja i alakohta eh-
dotettuun 5 §:ään. 

11 §. Toimivaltuuksien soveltaminen sa-
manaikaisesti useampaan luottolaitokseen. 
Pykälässä säädettäisiin direktiivin 103 artik-
lan mukaisesti mahdollisuudesta soveltaa 
harkinnanvaraista lisäpääomavaatimusta ja 
muita tässä luvussa säädettyjä erityisiä toi-
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mivaltuuksia samanaikaisesti useampaan 
luottolaitokseen ilman, että se perustuu niistä 
jokaisesta laadittuun 2 §:ssä tarkoitettuun 
valvonta-arvioon. Pykälän mukaan yhteen 
luottolaitokseen 2 §:n mukaisen valvonta-
arvion perusteella kohdistetut toimenpiteet 
voidaan kohdistaa myös muihin sellaisiin 
luottolaitoksiin, joiden liiketoiminta ja riskit 
ovat samanlaisia kuin ensiksimainitussa luot-
tolaitoksessa. Käytännössä momentti tulisi 
sovellettavaksi lähinnä niissä tilanteissa, jois-
sa yhdelle luottolaitokselle on asetettu lisä-
pääomavaatimus 6 §:n 2 momentin 4 kohdan 
nojalla sen vuoksi, että kyse on sellaisesta 
riskityypistä, jolle ei ole muualla laissa sää-
detty pääomavaatimusta. Pykälässä tarkoitet-
tu vaatimus voitaisiin asettaa 16 §:ssä tarkoi-
tetulla Finanssivalvonnan määräyksellä. 
 
 
 
Valvonnan julkisuus ja yhteistyö valvonnassa 
 

12 §. Valvontaperiaatteiden ja sovellettavi-
en säännösten julkistaminen. Pykälä vastaisi 
nykyisen lain 89 §:ää. 

13 §. Taloudellisen aseman valvontaa kos-
keva yhteinen päätöksenteko. Pykälässä sää-
dettäisiin direktiivin 113 artiklaa vastaavasti 
sellaisissa tilanteissa noudatettavasta menet-
telyistä, joissa valvontaviranomaisten on py-
rittävä yhteisymmärrykseen lain soveltami-
sesta. Pykälä koskisi tämän luvun 2 §:ssä tar-
koitetun arvion laatimista ja 3 §:ssä säädetyn 
pääomavaatimuksen asettamista tai muita ar-
vion johdosta toteutettavia valvontatoimia. 
Pykälä vastaisi nykyisen lain 90 §:n 3—6 
momenttia. 

14 §. Tietojenvaihto kriisitilanteissa. Pykä-
lässä säädettäisiin direktiivin 114 artiklan 
mukaisesti Finanssivalvonnan tiedonantovel-
vollisuudesta Euroopan pankkiviranomaisen 
perustamisesta annetun asetuksen 18 artiklas-
sa tarkoitetuissa kriisitilanteissa, silloin kun 
Finanssivalvonta toimii konsolidoidusta val-
vonnasta vastaavana viranomaisena. Maini-
tun artiklan mukaisesti Finanssivalvonnan 
olisi. jos mahdollista, käytettävä vakiintunei-
ta tietojenvaihtokanavia. 

15 §. Konsolidoitua valvontaa koskevien 
tehtävien siirtäminen toiselle valvontaviran-
omaiselle. Pykälässä säädettäisiin direktiivin 

111 artiklan 5 ja 6 kohdan ja 115 artiklan 
2 kohdan mukaisesti konsolidoitua valvontaa 
koskevien tehtävien siirtämisestä toisen 
ETA-valtion valvontaviranomaiselle.  

Tarkastustehtävien siirtämisestä ulkomaan 
viranomaiselle säädetään Finanssivalvonnas-
ta annetun lain 67 §:ssä. 

Nykyisestä laista poiketen konsolidoitu 
valvonta voitaisiin siirtää myös Euroopan 
pankkiviranomaiselle Euroopan pankkiviran-
omaisen perustamisesta annetun asetuksen 
28 artiklan nojalla. Lisäksi pykälässä tarkoi-
tettu valvontapöytäkirja olisi aina annettava 
tiedoksi myös Euroopan pankkiviranomaisel-
le. Pykälän 2—4 momentti vastaisivat muilta 
osin nykyisen lain 91 §:ää. Nykyisestä laista 
poiketen myös yksittäisen luottolaitoksen 
valvonta voitaisiin ehdotetun 1 momentin no-
jalla siirtää Euroopan pankkiviranomaiselle 
taikka konsolidoidusta valvonnasta vastaavan 
ulkomaan ETA-valvontaviranomaisen vas-
tuulle 4 momentissa säädetyin edellytyksin.  
 
 
Tarkemmat määräykset  
 

16 §. Finanssivalvonnan määräystenanto-
valtuus. Pykälä vastaisi nykyisen lain 
92 §:ää. Koska tarkemmat määräykset EU:n 
vakavaraisuusasetuksen soveltamisesta an-
nettaisiin Euroopan pankkiviranomaisen tek-
nisillä sääntelystandardeilla, Finanssivalvon-
ta voisi antaa EU:n vakavaraisuusasetuksen 
täytäntöönpanon edellyttämiä tarkempia 
määräyksiä ainoastaan siltä osin kuin asetuk-
seen sisältyy sellaisia sääntelyoptioita, joiden 
valinta on asetuksessa säädetty toimivaltaisen 
viranomaisen tehtäväksi. Pykälässä tarkoitet-
tu määräystenantovaltuus koskisi myös Eu-
roopan pankkiviranomaisen teknisten stan-
dardien täytäntöönpanoa siltä osin kuin näis-
sä standardeissa annetaan valvontaviran-
omaisille oikeus antaa tarkempia määräyksiä 
teknisen standardin täytäntöönpanosta. 
 
 
 
12 luku  Tilinpäätös, osavuosikatsaus 

ja tilintarkastus 

1—15 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
146—160 §:ää. 
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13 luku Vakuusrahastosuoja 

1-10 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
113—122 §:ää 
 
 
 
IV OSA ASIAKKAANSUOJA JA 

MENETTELYTAVAT 
ASIAKASLIIKETOIMIN-
NASSA 

14 luku Talletussuoja 

1—21 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
95—112 f §:ää, lukuun ottamatta nykyistä 
109 §:n 1 momenttia vastaavaa 12 §:n 
1 momenttia. Momenttiin sisältyvää lainanot-
torajoitusta lievennettäisiin siten, että lainan-
oton edellytyksenä ei olisi, että rahaston 
omat varat on käytetty. Säännös on tarkoitet-
tu sovellettavaksi erityisesti sellaisessa tilan-
teessa, jossa rahastolla on tilapäinen rahoitus-
tarve ja varojen myynti olisi markkinatilan-
teen vuoksi liiketaloudellisesti kannattama-
tonta verrattuna lainanottoon. 

22 §. Salassapitovelvollisuus. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi talletussuojarahas-
ton tehtäviä hoitavaa henkilöä koskevasta sa-
lassapitovelvollisuudesta ehdotetun Finanssi-
valvonnasta annetun lain 71 §:n 1 momentin 
uuden 13 kohdan johdosta, jonka mukaan Fi-
nanssivalvonnalla olisi oikeus salassapito-
säännösten estämättä luovuttaa tietoja muun 
muassa talletussuojarahastolle sen tehtävien 
hoitamiseksi. Ehdotetun 22 §:n mukaan hen-
kilö, joka lain talletussuojaa koskevassa lu-
vussa tarkoitettuja talletussuojarahaston teh-
täviä suorittaessaan saisi esimerkiksi tietää 
talletuspankin liike- tai ammattisalaisuuden 
tai talletuspankin asiakkaan yksityisen olo-
suhteen tai seikan, ei saisi sitä ilmaista tai 
muuten paljastaa eikä käyttää hyväksi. Salas-
sapitovelvollisuus jatkuisi senkin jälkeen, 
kun henkilö on lakannut hoitamasta mainit-
tua tehtävää. Salassapitovelvollisuuden sää-
täminen erikseen on tarpeen, koska talletus-
suojarahastoon ei sen oikeudellisesta luon-
teesta johtuen sovelleta lakia viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lain-
kohdassa tarkoitettu henkilö todennäköisesti 

tulisi saamaan tietoa, joka muuten olisi salas-
sa pidettävää. 

Pykälän 2 momentin mukaan Finanssival-
vonnan oikeudesta luovuttaa tietoja säädet-
täisiin Finanssivalvonnasta annetussa laissa. 
 
 
15 luku  Menettelytavat asiakasliike-

toiminnassa 

1 §. Hyvä pankkitapa. Ehdotetun pykälän 
mukaan pankin olisi noudatettava hyvää 
pankkitapaa. Vastaavaa säännöstä ei sisälly 
nykyiseen lakiin. 

Hyvää pankkitapaa ei laissa erikseen mää-
riteltäisi, koska hyvä pankkitapa on käsittee-
nä laaja ja sitä saattaa olla eri aikoina tarpeen 
tulkita eri tavoin finanssipalveluissa ja pank-
kiasioinnissa tapahtuvien muutosten vuoksi. 
Hyvä pankkitapa käsittäisi ensinnäkin hyvän 
pankkitavan sellaisena kuin toimiala on sen 
itse etukäteen kirjallisesti määritellyt taikka 
toimialan oma tulkintaelin yksittäistapauk-
sessa asiaa arvioi. Pykälä ei kuitenkaan ole 
tarkoitettu sovellettavaksi pelkästään toimi-
alan itsensä määrittelemiin menettelytapoi-
hin. Yksittäistapauksessa hyvän pankkitavan 
noudattamisen arviointi jäisi Finanssivalvon-
nan ja, valitettaessa Finanssivalvonnan pää-
töksestä, hallintotuomioistuimen päätettäväk-
si. 

Hyvää pankkitapaa olisi lisäksi arvioitava 
ensinnäkin toimialalla yleisesti noudatettujen 
vakiintuneiden käytäntöjen valossa siten, että 
jos luottolaitos poikkeaa tällaisesta yleisistä 
käytännöistä olennaisesti asiakkaan vahin-
goksi ilman perusteltua syytä, se voitaisiin 
katsoa ehdotetun säännöksen vastaisesti. Hy-
vän pankkitavan vastaisena voitaisiin pitää 
esimerkiksi sitä, että luottolaitos ei rea-
lisoidessaan pantinhaltijana asiakkaan panttia 
anna asiakkaalle tämän pyynnöstäkään asi-
akkaan oikeusturvan kannalta riittäviä tietoja 
pantin realisoinnista, mukaan lukien rea-
lisointitapa, realisointikustannukset ja määrä, 
jolla kutakin asiakkaan luottoa lyhennetään 
vakuuksista. Samoin hyvän pankkitavan vas-
taisena voitaisiin pitää esimerkiksi sitä, että 
luottolaitos pitää hallussaan sellaista ilmeistä 
ylivakuutta, josta asiakkaaseen kohdistuvan 
vastapuoliriskin ylittävä osa olisi palautetta-
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vissa asiakkaalle tämän pyynnöstä ilman ko-
ko vakuuden realisointia. 

Jos Finanssivalvonta arvioi, että luottolai-
tos ei toiminnassaan noudata säännöksen 
edellyttämää hyvää pankkitapaa eikä Finans-
sivalvonnan kehotuksesta oikaise menettely-
ään, Finanssivalvonnalla olisi käytettävissään 
Finanssivalvonnasta annetun lain 3 luvun ja 
tämän lain 22 luvun mukaiset valtuudet, ku-
ten mahdollisuus tehdä päätös toimeenpano-
kiellosta ja oikaisukehotuksesta sekä tehostaa 
niitä uhkasakolla. Säännöksen rikkomisesta 
voitaisiin määrätä myös Finanssivalvonnasta 
annetun lain 4 luvussa tarkoitettu hallinnolli-
nen seuraamus.  

210 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
125, 126 ja 132—138 §:ää. 

11 §. Enimmäisluototussuhde. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi asuntolainan enim-
mäismäärästä suhteessa lainan vakuuksien 
määrään. Myönnettävän lainan ja sen vakuu-
deksi annettavien vakuuksien suhteesta käy-
tettäisiin laissa nimitystä luototussuhde. Vas-
taavia säännöksiä ei sisälly nykyiseen lakiin. 
Pykälän estämättä Finanssivalvonta voisi 
edelleen ylläpitää pykälässä säädettyjä vaa-
timuksia tiukempia enimmäisluototussuhdet-
ta koskevia suosituksia. 

Pykälän 1 momentissa määriteltäisiin sään-
nöksen soveltamisala. Säännöstä sovellettai-
siin luonnollisen henkilön ja siihen rinnastu-
van yrityksen ottamaan lainaan, jonka tarkoi-
tuksena on asunto-osakeyhtiön osakkeiden 
tai asuinkiinteistön hankkiminen. Luonnolli-
seen henkilöön rinnastettavalla yrityksellä 
tarkoitettaisiin laissa yritystä, jonka tarkoitus 
on luonnollisen henkilön varallisuuden sijoit-
taminen. Säännöstä sovellettaisiin asunto-
osakkeiden ja asuinkiinteistön hankintaan 
riippumatta siitä, onko hankittava asunto tar-
koitettu luotonhakijan omaan käyttöön vai ei.  

Pykälä 2 momentissa säädettäisiin enim-
mäisluototussuhteen laskemisessa huomioon 
otettavista vakuuksista. Hyväksyttäviä va-
kuuksia olisivat muut vakuudet kuin henkilö-
takaukset. Henkilötakauksella tarkoitettaisiin 
yhden tai useamman luonnollisen henkilön 
antamaa takausta. Luonnolliseen henkilöön 
rinnastettaisiin edellä 1 momentissa tarkoitet-
tu yritys. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muun 
kuin ensiasunnon hankintaa varten otettavan 

luoton enimmäismäärästä, joka olisi 90 pro-
senttia edellä tarkoitettujen vakuuksien yh-
teenlasketusta käyvästä arvosta luoton myön-
tämishetkellä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin en-
siasunnon hankintaa varten otettavan luoton 
enimmäismäärästä, joka olisi 95 prosenttia 
edellä tarkoitettujen vakuuksien yhteenlaske-
tusta käyvästä arvosta luoton myöntämishet-
kellä. 

Pykälän 5 momentin mukaan Finanssival-
vonta voisi poikkeuksellisissa tilanteissa tiu-
kentaa 3 ja 4 momentin mukaista enimmäis-
luototussuhdetta enintään 10 prosenttiyksi-
köllä. Enimmäisluototussuhde voisi siten olla 
ensiasunnon hankintaa varten otettavan lai-
nan osalta enintään 85 prosenttia ja muiden 
asuntolainojen osalta 80 prosenttia.  

Momentti on tarkoitettu sovellettavaksi ti-
lanteissa, joissa asuntomarkkinat uhkaavat 
ylikuumentua tavalla, joka vaarantaa rahoi-
tusmarkkinoiden ja kokonaistaloudellisen 
vakauden. Keskeinen mittari markkinoiden 
ylikuumenemiselle olisi asuntohintojen nou-
su suhteessa yleiseen ansiotasokehitykseen. 
Muita huomioon otettavia perusteita momen-
tin soveltamiselle olisivat erityisesti asunto-
lainojen määrän merkittävä kasvu suhteessa 
kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin 
sekä asuntomarkkinoihin vaikuttavat koko-
naistalouden kehitykseen kohdistuvat merkit-
tävät uhat. 

Finanssivalvonta voi edellisessä kappalees-
sa kuvattujen riskien torjumiseksi päättää 
myös rajoittaa muiden kuin esinevakuuksien 
osalta niiden vakuuksien määritelmää, jotka 
saadaan ottaa huomioon momentissa tarkoi-
tettua luototussuhdetta laskettaessa. Esineva-
kuudella tarkoitettaisiin momentissa kiinte-
ään tai irtaimeen omaisuuteen vahvistettua 
kiinnitystä taikka panttioikeutta asunto-osake 
yhtiön osakkeisiin, säännellyillä markkinoilla 
kaupankäynnin kohteena oleviin arvopape-
reihin, pankkitalletukseen tai muihin sellai-
seen pankkitoiminnassa vakuutena tavan-
omaisesti käytettäviin varallisuusesineisiin. 
Momentissa tarkoitettu oikeus rajoittaa hy-
väksyttävän vakuuden määrää koskisi siten 
luottovakuutuksia tai takauksia myöntävän 
yrityksen tai julkisyhteisön myöntämiä taka-
uksia ja vakuutuksia ja niihin rinnastettavia 
vakuuksia. Tällaiset vakuudet kuuluisivat 
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normaalitilanteissa hyväksyttävän vakuuden 
määritelmän piiriin, mutta Finanssivalvonta 
voisi kokonaan tai osittain kieltää tällaisten 
vakuuksien huomioon ottamisen, jos se on 
perusteltua momentissa mainittujen rahoitus-
vakauteen kohdistuvien riskien rajoittami-
seksi. 

Finanssivalvonnan olisi ehdotetun momen-
tin mukaan julkistettava periaatteet, joita se 
noudattaa tämän momentin soveltamisessa. 
Momentissa tarkoitettu päätös olisi tehtävä 
jäljempänä Finanssivalvonnasta annettuun 
lakiin ehdotettujen muutosten mukaisesti Fi-
nanssivalvonnan johtokunnassa. Päätös olisi 
valmisteltava yhteistyössä Suomen Pankin ja 
valtiovarainministeriön kanssa noudattaen, 
mitä ehdotetussa10 luvun 4 §:ssä säädettäi-
siin muuttuvan pääomavaatimuksen valmis-
telusta. Lisäksi Finanssivalvonnan olisi en-
nen päätöksen tekemistä pyydettävä yleisten 
hallintoperiaatteiden mukaisesti toimialan 
lausunto. 

Pykälän 6 momentin mukaan Finanssival-
vonnan 5 momentissa tarkoitettu päätös, jolla 
enimmäisluototussuhdetta kiristetään, voisi 
tulla voimaan aikaisintaan kolmen kuukau-
den kuluttua päätöksen tekemisestä. Päätöstä, 
jolla vaatimusta lievennetään, voisi tulla 
voimaan välittömästi. 

Pykälän 7 momentin mukaan Finanssival-
vonta voisi antaa tarkempia määräyksiä tä-
män pykälän täytäntöönpanosta. Määräyksil-
lä voitaisiin tarkentaa esimerkiksi kullekin 
hyväksyttävälle vakuuslajille asetettavia tar-
kempia vaatimuksia ja vakuuden käyvän ar-
von määrittelyä. Määräyksellä ei sen sijaan 
voitaisi rajoittaa niiden vakuuslajien huomi-
oon ottamista luototussuhteen laskemisessa, 
jotka pykälän mukaan saadaan ottaa huomi-
oon. Lisäksi Finanssivalvonnan määräyksissä 
tulisi määritellä poikkeustilanteet, joissa luot-
tolaitos voisi poiketa 3 ja 4 momentin mukai-
sista rajoituksista. Säännös on tältä osin tar-
koitettu sovellettavaksi erityisesti asunnon 
rakentamisvaiheessa tai peruskorjausta var-
ten annettaviin luottoihin, asunnon vaihdon 
yhteydessä myönnettävään lyhytaikaiseen 
välirahoitukseen tai näihin rinnastettaviin ti-
lanteisiin.  

12—18 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
139—145 §:ää. 
 

V OSA ULKOMAISEN LUOTTO-
LAITOKSEN TOIMINTA 
SUOMESSA 

16 luku  Ulkomaisen ETA-
luottolaitoksen sivuliikkeen 
perustaminen ja palvelujen 
tarjoaminen Suomeen 

1—4 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
29 a—29 d §:ää. 
 
17 luku  Kolmannen maan luottolai-

toksen sivuliikkeen perusta-
minen ja edustuston avaami-
nen Suomeen 

1—7 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
29 e—29 k §:ää. 
 
18 luku  Ulkomaisia luottolaitoksia 

koskevat erityissäännökset 

1—13 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
166 j—166l v §:ää. Ehdotettuun 6 §:ään lisät-
täisiin kuitenkin viittaus 15 luvun 11 §:än 
mukaiseen enimmäisluototussuhdetta koske-
vaan vaatimukseen, jota sovellettaisiin myös 
sivuliikkeeseen. 
 
19 luku  Ulkomaisen luottolaitoksen 

tervehdyttäminen ja purka-
minen 

1—9 §. Pykälät vastaisivat nykyisen lain 
166 a—166 i §:ää. 
 
 
VI OSA SEURAAMUKSET 

20 luku Hallinnolliset seuraamukset 

1 §. Seuraamusmaksu. Pykälään ehdotetaan 
sisällytettävän ne luottolaitoslain ja EU:n va-
kavaraisuus-asetuksen säännökset sekä nii-
den nojalla annetut tarkemmat säännökset ja 
määräykset, joiden rikkomiseen olisi lähtö-
kohtaisesti sovellettava Finanssivalvonnasta 
annetussa laissa säädettyä seuraamusmaksua. 
Ehdotettu pykälä perustuu pääosin direktiivin 
65—67 artiklaan. 
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Ehdotetun seuraamusmaksusäännöksen so-
veltamisalaan kuulumattomien säännösten ja 
määräysten laiminlyönnistä tai rikkomisesta 
voitaisiin joko määrätä rikemaksu Finanssi-
valvonnasta annetun lain 38 §:n sovelta-
misedellytysten täyttyessä tai antaa julkinen 
varoitus kyseisen lain 39 §:n perusteella. Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 mo-
mentti sisältää yleisen säännöksen, jonka 
mukaan rikemaksu voidaan määrätä sille, jo-
ka laiminlyö tai rikkoo velvollisuuden toimit-
taa Finanssivalvonnalle 18 §:n 2 tai 3 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja taikka muita tie-
toja, jotka on säädetty tai määrätty säännölli-
sesti toimitettavaksi Finanssivalvonnan laissa 
säädetyn tehtävän suorittamiseksi. Niissä ti-
lanteissa, joissa Finanssivalvonnalle säännöl-
lisesti toimitettava tietoja koskevien säännös-
ten tai määräysten laiminlyönti tai rikkomi-
nen olisi erityisen moitittavaa, voitaisiin ri-
kemaksun sijaan myös poikkeuksellisesti 
määrätä seuraamusmaksu Finanssivalvonnas-
ta annetun lain 38 §:n 4 momentin perusteel-
la. Vastaavasti seuraamusmaksun sovelta-
misalaan ehdotettujen säännösten rikkomi-
sesta voitaisiin Finanssivalvonnasta annetun 
lain 42 §:ssä säädetyin edellytyksin perus-
teella antaa seuraamusmaksun sijaan ainoas-
taan julkinen varoitus. 

Pykälän 1 momentti sisältää luettelon niistä 
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitetuista lain säännöksistä 
ja päätöksistä, joiden laiminlyönnistä tai rik-
komisesta tulisi lähtökohtaisesti määrätä seu-
raamusmaksu. Momentissa säädettyjen sään-
nösten ulottaminen seuraamusmaksu-
säännöksen soveltamisalaan perustuu kansal-
liseen harkintaan. Tietyt momentissa tarkoi-
tetut säännökset (kohdat 1, 2 ja 6) ovat sellai-
sia, joita koskevat nykyiset kriminalisoinnit 
ehdotetaan pidettävän myös voimassa. Loput 
säännöksistä (kohta 3, 4, 5 ja 7) sen sijaan 
ovat sellaisia, joita koskevat nykyiset ran-
gaistussäännökset ehdotetaan dekriminalisoi-
tavan. Viimeksi mainittuihin kohtiin sisältyy 
kuitenkin myös osakeyhtiölain ja osuuskun-
talain rangaistussäännöksiin sisältyviä sään-
nöksiä, joiden rikkomisen osalta tulisi ensisi-
jaisesti määrätä luottolaitoksille seuraamus-
maksu. Lakiin ei kuitenkaan ehdoteta otetta-
van nimenomaista säännöstä siitä, että osa-
keyhtiölain osakeyhtiörikkomusta (OYL 

25:2) ja osuuskuntalain osuuskuntarikkomus-
ta (OKL 27:2) koskevia säännöksiä ei sovel-
lettaisi luottolaitoksiin. 

Momentin 1 kohdan mukaan Finanssival-
vonnan olisi määrättävä seuraamusmaksu en-
sinnäkin sille, joka rikkoo lain 1 luvun 9 §:n 
2 momentin säännöstä ”talletus” –sanan käy-
töstä markkinoinnissa. Lisäksi Finanssival-
vonnan olisi momentin 1 kohdan mukaan 
määrättävä seuraamusmaksu sille, joka rik-
koo 2 luvun 4 §:n säännöstä ”pankki” –sanan 
käytöstä toiminimessä tai muutoin toimin-
nassa. Kyseiset kiellot on nykyisin kriminali-
soitu luottolaitoslain 168 §:n 1 momentin 
3 kohdassa luottolaitosrikoksena. Luottolai-
tosdirektiivi ei edellytä kyseisten säännösten 
vastaisen menettelyn sisällyttämistä hallin-
nollisten taloudellisten seuraamusten sovel-
tamisalaan. Kyseisten säännösten rikkominen 
ehdotetaan kuitenkin muiden nykyisin luotto-
laitosrikoksena rangaistavien menettelyjen 
tavoin siirrettävän myös seuraamusmaksun 
soveltamisalaan. Tätä perustellaan sillä, että 
seuraamusmaksua voisi usein pitää kyseisten 
tekojen osalta riittävänä ja tarkoituksenmu-
kaisena seuraamuksena. Luottolaitoslain ran-
gaistussäännökset ehdotetaan kuitenkin pi-
dettävän myös voimassa moitittavimpia teko-
ja varten. Kyseisten, 1 kohdassa tarkoitettu-
jen kieltojen rikkomisesta, voitaisiin ehdote-
tun Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
3 momentin perusteella määrätä seuraamus-
maksu pääsäännön mukaan ainoastaan oike-
ushenkilölle, koska kyseisten säännösten vas-
tainen menettely on myös kriminalisoitu lain 
21 luvun 2 §:ssä luottolaitosrikoksena. Oike-
ushenkilölle määrättävän seuraamusmaksun 
lisäksi teoista vastuussa oleviin luonnollisiin 
henkilöihin voitaisiin soveltaa luottolaitosri-
kosta koskevaa rangaistussäännöstä.  

Momentin 2 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo 5 lu-
vun 1 §:n säännöstä talletuspankille sallitusta 
liiketoiminnasta ja 2 §:n säännöstä luottoyh-
teisölle sallitusta liiketoiminnasta. Kyseiset 
velvollisuudet on nykyisin kriminalisoitu 
luottolaitoslain 168 §:ssä luottolaitosrikokse-
na. Kohdassa tarkoitettujen säännösten rik-
komisen seuraamukset perustuvat kansalli-
seen harkintaan. Kyseiset rikkomukset on 
1 kohdassa säädettyjen tekojen tavoin katsot-
tu tarkoituksenmukaiseksi sisällyttää sekä 
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seuraamusmaksusäännöksen soveltamisalaan 
että säilyttää niitä koskevat kriminalisoinnit 
luottolaitosrikoksina. Finanssivalvonnasta 
annetun lain 40 §:n 3 momentin sisältämän 
rajoitussäännöksen vuoksi seuraamusmaksu 
voitaisiin 1 kohdan tavoin määrätä pääsään-
töisesti ainoastaan oikeushenkilöille. 

Momentin 3 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo 5 lu-
vun 13 §:n säännöstä määräysvallan hankki-
misesta ulkomaisessa yrityksessä. Säännös 
on kansallinen ja sen vastainen menettely on 
nykyisin kriminalisoitu luottolaitoslain 
170 §:ssä luottolaitoksen osakkeiden ja 
osuuksien hankintaa ja luovutusta koskevien 
säännösten rikkomisena. Kyseinen säännös 
ehdotetaan dekriminalisoitavan.  

Momentin 4 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo lain 
2 luvun 3 §:n 2 momentin ja 12 luvun, osa-
keyhtiölain 8 luvun ja osuuskuntalain 8 luvun 
säännöksiä tilinpäätöksen, toimintakerto-
muksen, konsernitilinpäätöksen ja osa-
vuosikatsauksen laatimisesta ja julkistami-
sesta. Kyseisten säännösten rikkominen on 
nykyisin kriminalisoitu luottolaitoslain 
168 §:n 2 momentissa velkasitoumusten tar-
joamisesta yleisölle koskevien säännösten 
rikkomisena sekä luottolaitoslain 172 §:n 
1 momentin 1—3 kohdassa luottolaitoksen 
kirjanpitorikkomuksena. Ehdotetun säännök-
sen mukaan seuraamusmaksu voitaisiin mää-
rätä myös sellaisten osakeyhtiölain ja osuus-
kuntalain säännösten rikkomisen perusteella, 
joita sovelletaan luottolaitoksiin. Säännös 
selkeytyisi tältä osin nykyisestä, koska luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain mukaan 
luottolaitosten tilinpäätösten laadintaan so-
velletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
lisäksi joko osakeyhtiölain tai osuuskuntalain 
kyseisiä säännöksiä. Luottolaitoksille voitai-
siin siten määrätä kyseisten säännösten rik-
komisesta seuraamusmaksu sen sijaan, että 
menettelyyn sovellettaisiin osakeyhtiölaissa 
ja osuuskuntalaissa säädettyjä yleisiä yksilö-
vastuuseen perustuvia rangaistussäännöksiä 
osakeyhtiörikkomuksesta ja osuuskuntarik-
komuksesta. 

Momentin 5 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo luotto-
laitoksen sulautumista, jakautumista ja selvi-
tystilaa koskevan lopputilityksen antamista 

koskevia osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja 
säästöpankkilain säännöksiä, luottolaitoksen 
selvitystilaa ja konkurssia koskevia osakeyh-
tiölain 20 luvun, liikepankeista ja muista 
osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista anne-
tun lain 6 luvun, säästöpankkilain 8 luvun, 
osuuskuntalain 23 luvun, osuuspankeista ja 
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksis-
ta annetun lain 7 luvun säännöksiä ja hypo-
teekkiyhdistyksestä annetun lain 5 luvun 
säännöksiä. Momentin 5 kohdan säännökset 
on nykyisin kriminalisoitu, luottolaitoksen 
kirjanpitorikkomuksena lain 172 §:n 1 mo-
mentin 4 kohdassa ja luottolaitoksen selvitys-
tilaa koskevien säännösten rikkomisena lain 
171 §:ssä. Luottolaitoksen tilintarkastajan 
lausunnon laatimista koskevia osakeyhtiö-
lain, säästöpankkilain ja osuuskuntalain 
säännöksien rikkomista ei ehdoteta seuraa-
musmaksusäännöksen soveltamisalaan. Ky-
seisten säännösten vastainen menettely on 
kuitenkin kriminalisoitu osakeyhtiölain 
25 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa osa-
keyhtiörikoksena ja osuuskuntalain 27 luvun 
1 §:n 1 momentin 1 kohdassa osuuskuntari-
koksena. Säästöpankkilakiin ehdotetaan ky-
seisiä kriminalisointeja vastaavaa rangaistus-
säännöstä. 

Edellä 4 ja 5 kohdassa mainitut luottolai-
toslain rangaistussäännökset velkasitoumus-
ten tarjoamisesta yleisölle koskevien sään-
nösten rikkomisesta, luottolaitoksen kirjanpi-
torikkomuksesta ja luottolaitoksen selvitysti-
laa koskevien säännösten rikkomisesta ehdo-
tetaan dekriminalisoitavan kokonaisuudes-
saan. Vaikka direktiivi ei sitä edellytäkään, 
ehdotetaan kyseisten säännösten vastainen 
menettely ulotettavan kuitenkin edellä esite-
tyllä tavalla seuraamusmaksusäännöksen so-
veltamisalaan. Säännösten merkittävyyden 
vuoksi niiden rikkomisen osalta on oltava 
riittävän tehokkaat seuraamukset. Tarkoituk-
senmukaisena ja riittävänä voidaan pitää me-
nettelyä, jossa Finanssivalvonta voisi rikos-
prosessin sijaan määrätä seuraamusmaksun 
kyseisten säännösten rikkomisen osalta. On 
kuitenkin huomattava, että Finanssivalvon-
nan tulisi tehdä Finanssivalvonnasta annetun 
lain 3 c §:n edellyttämällä tavalla tutkinta-
pyyntö poliisille esimerkiksi silloin, kun se 
epäilisi rikoslain 30 luvussa säädettyä kirjan-
pitorikosta. Finanssivalvonta voisi näissä ti-
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lanteissa yhdessä esitutkinta- ja syyttäjävi-
ranomaisten kanssa myös arvioida, tulisiko 
rikkomus saattaa miltä osin rikosoikeudelli-
seen menettelyyn. 

Momentin 6 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo lain 
5 luvun 6 §:n säännöksiä omiin varoihin kuu-
luvien rahoitusvälineiden hankinnan rahoit-
tamisesta ja pantiksi ottamisesta sekä Finans-
sivalvonnan Finanssivalvonnasta annetun 
lain 30 §:n nojalla antamaa päätöstä varojen 
jakamisen rajoittamisesta. Kyseiset kansalli-
seen harkintaan perustuvat säännökset ehdo-
tetaan sisällytettävän seuraamusmaksusään-
nöksen soveltamisalaan sekä säilytettävän 
kriminalisoituna luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 21 luvun 3 §:ssä.  

Momentin 7 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka jättää noudat-
tamatta 15 luvun 11 §:ssä säädettyä enim-
mäisluototussuhdetta koskevaa vaatimusta; 

Momentin 8 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka jättää noudat-
tamatta 18 luvun 4 §:n 2 momentin säännös-
tä, jonka mukaan kolmannen valtion luotto-
laitoksen sivuliikkeellä on oltava Suomessa 
varoja vähintään viisi miljoonaa euroa.  

Momentin 9 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo koh-
dassa mainittuja säästöpankkilain, osuuskun-
talain tai osakeyhtiölain säännöksiä. Tällaisia 
olisivat säästöpankkilain säännökset kantara-
hastotodistuksen, optiotodistuksen, väliai-
kaistodistuksen ja kantarahastoantotodistuk-
sen antamisesta sekä kantarahasto-osuus- ja 
kantarahasto-osuusomistajaluettelon pitämi-
sestä ja niiden nähtävänä pitämisestä, osuus-
kuntalain säännökset osuuskunnan tai edusta-
jiston kokouksen pöytäkirjan nähtävinä pitä-
misestä sekä jäsen- ja omistajaluettelon pi-
tämisestä ja nähtävänä pitämisestä sekä osa-
keyhtiölain säännökset osake- tai osakasluet-
telon pitämisestä taikka niiden nähtävänä pi-
tämisestä, yhtiökokouksen pöytäkirjan näh-
tävänä pitämisestä sekä 18 luvun 2 §:n 
1 momentin säännöstä lunastusoikeuden ja –
velvollisuuden ilmoittamisesta yhtiölle. 

Kohdassa tarkoitettujen säästöpankkilain 
säännösten rikkominen on nykyisin kri-
minalisoitu säästö-pankkirikkomuksena. Ky-
seinen rangaistussäännös ehdotetaan kumot-
tavan. Ehdotuksen mukaan kyseisten velvoit-

teiden rikkomiseen tulisi siten sovellettavaksi 
seuraamusmaksusäännös. Samoin seuraa-
musmaksusäännöksen soveltamisalaan ehdo-
tetaan siirrettävän myös osuuskuntalain 
osuuskuntarikkomukseen sekä osakeyhtiölain 
osakeyhtiörikkomukseen sisältyviä tekoja ja 
laiminlyöntejä. Kyseisiin vähäisempiin rik-
komussäännöksiin voitaisiin luottolaitosten 
osalta soveltaa jatkossa ensisijaisesti hallin-
nollista seuraamusmaksua. Momentin 4 koh-
dan tavoin myös 9 kohdassa tarkoitetuista 
säännöksistä osa olisi siten sellaisia, joiden 
rikkomiseen voisi kuitenkin yhä tulla sovel-
lettavaksi myös osakeyhtiölain osakeyhtiö-
rikkomusta (OYL 25:2) ja osuuskuntalain 
osuuskuntarikkomusta (OKL 27:2) koskevat 
rangaistussäännökset. Luottolaitosten osalta 
kyseisten säännösten rikkomiseen tai laimin-
lyöntiin olisi kuitenkin ensisijaisesti sovellet-
tava ehdotettua seuraamusmaksusäännöstä, 
eikä osakeyhtiölakiin ja osuuskuntalakiin si-
sältyviä rangaistussäännöksiä. Hallinnollista 
seuraamusmaksua voitaisiin pääsään-töisesti 
pitää riittävänä ja tarkoituksenmukaisena 
seuraamuksena. Lakiin ei kuitenkaan ehdote-
ta otettavan nimenomaista säännöstä siitä, et-
tä osakeyhtiölain osakeyhtiörikkomusta 
(OYL 25:2) ja osuuskuntalain osuuskunta-
rikkomusta (OKL 27:2) koskevia säännöksiä 
ei sovellettaisi luottolaitoksiin.  

Ehdotetussa 2 momentissa lueteltaisiin 
1 momentin tavoin säännöksiä ja päätöksiä, 
joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta olisi 
myös määrättävä seuraamusmaksu. Edellä 
1 momentista poiketen, ehdotetussa 2 mo-
mentissa tarkoitettujen säännösten sisällyt-
täminen seuraamusmaksun soveltamisalaan 
perustuisi lähes kaikilta osin direktiivin täy-
täntöönpanoon. Kyseisten säännösten vastai-
seen menettelyyn tulisi sovellettavaksi myös 
direktiivin mukaiset seuraamusmaksun kor-
keammat enimmäismäärät. 

Ehdotetun 2 momentin 1 kohdan mukaan 
seuraamusmaksu määrättäisiin sille, joka rik-
koo 2 luvun 1 §:n säännöstä luottolaitostoi-
minnan luvanvaraisuudesta ja 2 §:n säännös-
tä luottolaitoksen yksinoikeudesta takaisin-
maksettavien varojen vastaanottamiseen sekä 
Finanssivalvonnasta annetun lain 26 ja 27 §:n 
nojalla tehtyä päätöstä toimiluvan peruutta-
misesta tai sen rajoittamisesta. Kyseiset vel-
vollisuudet on nykyisin kriminalisoitu luotto-
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laitoslain 168 §:ssä luottolaitosrikoksena. 
Momentin 1 kohtaan ehdotetaan kuitenkin li-
sättävän luottolaitosrikosta koskevan tun-
nusmerkistön tavoin toimiminen vastoin Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 26 ja 27 §:n 
nojalla tehtyä päätöstä toimiluvan peruutta-
misesta tai sen rajoittamisesta. Momentin 
1 kohdassa mainittujen säännösten vastaisen 
menettelyn seuraamukset perustuvat luotto-
laitosdirektiivin 66 artiklan 1 kohdan a ja b 
alakohtaan. Direktiivin 67 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaan direktiivissä säädettyjä 
seuraamuksia ja toimenpiteitä tulee voida so-
veltaa myös tilanteessa, jossa toimilupa on 
saatu antamalla virheellisiä tietoja tai muu-
toin säännösten vastaisella menettelyllä. Täl-
laisen menettelyn osalta olisi perusteltua Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 26 ja 27 §:n 
edellytysten täyttyessä joko peruuttaa valvot-
tavan toimilupa tai rajoittaa määräajaksi toi-
miluvan mukaista toimintaa. Käytännössä to-
tuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tieto-
jen antaminen Finanssivalvonnalle voi täyt-
tää myös rikoslain 16 luvun 8 §:ssä säädetyn 
väärän todistuksen antamista viranomaiselle 
koskevan tunnusmerkistön. Tästä syystä seu-
raamusmaksua ei ehdoteta sovellettavan 
edellä mainittuun menettelyyn. Edellä sanot-
tu soveltuu myös 4 luvun 1 §:n 4 momentin 
rikkomiseen eli tilanteeseen, jossa toimiluvan 
myöntämisen jälkeen ei anneta tietoja tapah-
tuneista olennaisista muutoksista toimiluvan 
myöntämisen edellytyksenä olevista ehdois-
ta. 

Ehdotetun 2 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo 3 lu-
vun 1 §:n säännöstä osakkeiden ja osuuksien 
hankintaa ja luovutusta koskevasta ilmoitus-
velvollisuudesta sekä Finanssivalvonnasta 
annetun lain 32 a §:n nojalla tehtyä päätöstä 
omistusosuuden hankinnan kieltämisestä ja 
32 c §:n nojalla tehtyä päätöstä osakkeisiin ja 
osuuksiin perustuvien oikeuksien rajoittami-
sesta. Kohdassa mainitut säännökset on vii-
meksi mainittua Finanssivalvonnasta annetun 
lain 32 c §:n nojalla tehdyn päätöksen rik-
komista lukuun ottamatta kriminalisoitu ny-
kyisin luottolaitoslain 170 §:ssä luottolaitok-
sen osakkeiden ja osuuksien hankintaa ja 
luovutusta koskevien säännösten rikkomise-
na. Osakkeiden ja osuuksien hankintaa ja 
luovutusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden 

rikkomisen sanktiointi perustuu luottolaitos-
direktiivin 66 artiklan 1 kohdan c ja d ala-
kohtaan sekä 67 artiklan 1 kohdan b ja c 
alakohtaan. Finanssivalvonnasta annetun lain 
32 a §:n ja 32 c §:n nojalla tehtyjen päätösten 
vastaisen menettelyn sanktiointi perustuu 
luottolaitosdirektiivin 66 artiklan 1 kohdan 
c alakohtaan. Ehdotuksen mukaan seuraa-
musmaksu tulisi siten määrätä myös silloin, 
kun ilmoitusvelvollinen hankkii säännökses-
sä tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia ennen 
kuin EKP on tehnyt omistusosuuden hankin-
taa koskevan Finanssivalvonnasta annetun 
lain 32 a §:ssä tarkoitetun päätöksen. Vastaa-
vasti seuraamusmaksu olisi määrättävissä 
niissä tilanteissa, joissa ilmoitusvelvollinen 
hankkisi omistusosuuden vastoin Finanssi-
valvonnasta annetun lain 32 a §:n nojalla an-
nettua nimenomaista kieltopäätöstä. Käytän-
nössä Finanssivalvonnan ja EKP:n käytettä-
vissä on edellä mainituissa tilanteissa muita-
kin valvonta- ja toimivaltuuksia, joita voi-
daan käyttää seuraamusmaksun sijasta tai sen 
ohella. Erityisesti Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 32 c § sisältää nimenomaisen valtuu-
den kieltää osakkeiden tai osuuksien omista-
jalta oikeuden äänivallan käyttöön määrä-
ajaksi, jos omistusosuuden hankintaa koske-
vaa ilmoitusvelvollisuutta tai EKP:n antamaa 
kieltopäätöstä on rikottu. Kyseisen äänivallan 
käyttöön kohdistuvan kieltopäätöksen rik-
kominen ehdotetaan ulotettavan myös seu-
raamusmaksun soveltamisalaan. Seuraa-
musmaksu voitaisiin siten määrätä tilantees-
sa, jossa joko omistaja itse tai joku toinen 
omistajan välikätenä käyttäisi äänivaltaa 
luottolaitoksessa vastoin Finanssivalvonnasta 
annetun lain 32 c §:n perusteella annettua 
kieltoa. Osakeyhtiölain 25 luvun 1 §:n 
1 momentin 3 kohdassa ja osuuskuntalain 
27 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa on 
myös kriminalisoitu toisen välikätenä toimi-
minen äänioikeuden rajoittamista koskevien 
tiettyjen säännösten ja määräysten kiertämi-
seksi. Kyseiset kriminalisoinnit eivät kuiten-
kaan kata Finanssivalvonnasta annetun lain 
32 c §:n nojalla annetun päätöksen vastaista 
menettelyä. Finanssivalvonnalla, mahdolli-
sesti yhteistyössä EKP:n kanssa, olisi siten 
harkintavaltaa sen arvioimiseksi, mikä seu-
raamus tai toimenpide kussakin yksittäista-
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pauksessa olisi tarkoituksenmukaisin ja oi-
keasuhteisin. 

Momentin 3 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo 7 lu-
vun 1—5 §:n ja 6 §:n 1 momentin säännöksiä 
hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, 8 luvun 3—
14 §:n säännöksiä palkitsemisesta ja 9 luvun 
2—21 §:n säännöksiä riskien hallinnasta. 
Säännös on uusi. Säännös perustuu pääosin 
luottolaitosdirektiivin 67 artiklan 1 kohdan 
d ja p alakohtaan. Kyseisessä d alakohdassa 
viitataan niihin kansallisiin säännöksiin, joil-
la direktiivin 74 artiklassa tarkoitettu laitos-
ten hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskeva 
yleinen periaatesäännös on saatettu kansalli-
sesti voimaan. Direktiivin 74 artiklan 2 koh-
dan mukaan säännösten kansallisessa täytän-
töönpanossa on otettava huomioon direktii-
vin 76—95 artiklassa asetetut vaatimukset. 
Direktiivin kyseiset artiklat on saatettu voi-
maan 3 kohdassa tarkoitetuissa lain luvuissa. 
Ainoastaan rikkomusten ilmoittamista kos-
kevan 7 luvun 6 §:n 1 momentin sisällyttä-
minen seuraamusmaksun soveltamisalaan pe-
rustuu kansalliseen harkintaan. Kyseistä 
säännöstä on muiden 3 kohdassa tarkoitettu-
jen säännösten tavoin pidettävä väärinkäytös-
ten ehkäisemisen sekä rahoitusmarkkinoiden 
luotettavan toiminnan kannalta niin keskei-
senä, että sen vastainen menettely on tarkoi-
tuksenmukaista ulottaa seuraamusmaksu-
säännöksen soveltamisalaan.  

Momentin 4 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo lain 
11 luvun 8 §:n, osakeyhtiölain, osuuskunta-
lain, liikepankeista ja muista osakeyhtiömuo-
toisista luottolaitoksista annetun lain, osuus-
pankeista ja muista osuuskuntamuotoisista 
luottolaitoksista annetun lain, säästöpankki-
lain ja hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 
säännöksiä luottolaitoksen varojen jakami-
sesta koskevia säännöksiä. Säännökset perus-
tuvat direktiivin 67 artiklan 1 kohdan n ala-
kohtaan. Kyseisten säännösten vastainen me-
nettely ehdotetaan myös säilytettävän kri-
minalisoituna lain 21 luvun 3 §:ssä tarkoitet-
tuna luottolaitoksen varojen jakamista kos-
kevien säännösten rikkomisena. 

Momentin 5 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo 15 lu-
vun 17 §:n säännöstä asiakkaan tuntemisesta.  

Momentin 6 kohdan mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin sille, joka rikkoo rahan-
pesun ja terrorismin rahoittamisen estämises-
tä ja selvittämisestä annetun lain 6—9 ja 
17—21 §:n säännöksiä asiakkaiden tuntemi-
sesta, 10 §:n säännöstä asiakkaan tuntemis-
tietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 24 §:n 
säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta.  

Momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitettujen 
säännösten vastaisen menettelyn ulottaminen 
seuraamusmaksun soveltamisalaan perustuu 
direktiivin 67 artiklan 1 kohdan o alakoh-
taan.  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
3 momentin rajoitussäännöksen vuoksi seu-
raamusmaksua ei pääsääntöisesti voitaisi 
säännöksen 4 kohdan tavoin määrätä myös-
kään 6 kohdassa tarkoitettujen säännösten 
rikkomisen osalta luonnolliselle henkilölle, 
sikäli kun kyseisten velvoitteiden rikkominen 
on säädetty rangaistavaksi luottolaitoslain 
21 luvun 3 §:ssä luottolaitoksen varojen ja-
kamista koskevien säännösten rikkomisena 
tai rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
40 §:ssä tuntemisvelvollisuuden rikkomisena 
tai 42 §:ssä rahanpesun ilmoitusrikkomukse-
na. Luonnollisten henkilöiden osalta vastuu 
säilyisi siten edelleen lähtökohtaisesti rikos-
oikeudellisena.  

Ehdotetun 3 momentin mukaan seuraa-
musmaksua ei voisi määrätä 1 momentin 4, 5 
ja 9 kohdan sekä 2 momentin 4 ja 6 kohdan 
nojalla muille, kuin luottolaitokselle ja sen 
kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
valle yritykselle sekä sellaiselle kyseisen oi-
keushenkilön johtoon kuuluvalle henkilölle, 
jonka velvollisuuksien vastainen edellä tässä 
pykälässä säädetty teko tai laiminlyönti on. 
Kyseinen seuraamusmaksun soveltamista ra-
jaava säännös on tarpeen siitä syystä, että ky-
seisissä kohdissa tarkoitetut säännökset koh-
distuvat myös muihin tahoihin kuin luottolai-
toksiin ja niiden johtoon kuuluviin henkilöi-
hin. Oikeushenkilön johtoon kuuluvilla hen-
kilöillä tarkoitettaisiin lain 1 luvun 20 §:ssä 
määriteltyä johtoa ja toimivaa johtoa. 

Pykälän 4 momentti sisältää luettelon niistä 
EU:n vakavaraisuusasetuksen artikloista, jot-
ka kuuluvat seuraamusmaksun sovelta-
misalaan. Ehdotus perustuu luottolaitosdirek-
tiivin 67 artiklan 1 kohdan e—m alakohtiin. 
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Säännöksen mukaan seuraamusmaksu voitai-
siin määrätä sille, joka laiminlyö tai rikkoo 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 99 artiklan 
1 kohtaa omia varoja koskevien vaatimusten 
ilmoittamisesta, 101 artiklaa kansallisia kiin-
teistömarkkinoita koskevien tietojen ilmoit-
tamisesta, 394 artiklan 1 kohtaa suurta asia-
kasriskiä koskevien tietojen ilmoittamisesta, 
395 artiklan 1 kohdan ja 3—8 kohdan rajoi-
tusta suuresta asiakasriskistä, 405 artiklan 
edellytyksiä arvopaperistettuun omai-
suuserään liittyvän luottoriskin yhteydessä, 
412 artiklaa maksuvalmiutta koskevasta vaa-
timuksesta, 415 artiklan 1 ja 2 kohtaa mak-
suvalmiutta koskevien tietojen ilmoittamises-
ta, 430 artiklan 1 kohtaa vähimmäisomava-
raisuusastetta koskevien tietojen ilmoittami-
sesta sekä 431 artiklan 1—3 kohdan ja 
451 artiklan 1 kohdan julkistamisvaatimuk-
sia. Edellä mainittujen säännösten rikkomi-
nen tai laiminlyönti voisi ilmetä myös puut-
teellisten tai harhaanjohtavien tietojen ilmoit-
tamisella. Edellä mainittujen rikkomusten ja 
laiminlyöntien osalta olisi määrättävä lähtö-
kohtaisesti seuraamusmaksu, vaikka menette-
lyn voitaisiin katsoa sisältyvän myös Finans-
sivalvonnasta annetun lain 38 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa säädetyn rikemaksun sovelta-
misalaan. 

Ehdotettu 5 momentti sisältää viittauksen 
niihin 1, 2 ja 4 momentissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskeviin tarkempiin säännöksiin 
ja määräyksiin, jotka kuuluvat vastaavasti 
seuraamusmaksun soveltamisalaan. Näihin 
kuuluvat myös luottolaitosdirektiivin ja EU:n 
vakavaraisuusasetuksen perusteella mahdol-
lisesti annetut Euroopan komission asetusten 
ja päätösten säännökset, joissa täsmennetään 
kyseisiä 1, 2 ja 4 momentissa tarkoitettuja 
säännöksiä.  

Ehdotetun 6 momentin mukaan seuraa-
musmaksu voidaan määrätä oikeushenkilölle 
määrättävän seuraamuksen lisäksi tai sen si-
jasta sellaiselle oikeushenkilön johtoon kuu-
luvalle, jonka velvollisuuksien vastainen 
edellä tässä pykälässä säädetty teko tai lai-
minlyönti on. Lähtökohtana on, että seuraa-
mus-maksu määrättäisiin sille, johon luotto-
laitoslain tai EU:n vakavaraisuusasetuksen 
velvollisuus kulloinkin kohdistuu. Kyseiset 
velvollisuudet koskevat lähes poikkeuksetta 
luottolaitoksia ja muita oikeushenkilöitä yh-

teisöinä. Hallinnollinen seuraamusvastuu 
kohdistuisi siten pääsääntöisesti kyseisiin oi-
keushenkilöihin. Luottolaitosdirektiivin 
65 artiklan 2 kohta kuitenkin edellyttää jä-
senvaltioiden varmistavan sen, että direktii-
vin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen velvoit-
teiden koskiessa oikeushenkilöitä, seuraa-
muksia voidaan soveltaa myös ylimmän hal-
lintoelimen jäseniin ja muihin luonnollisiin 
henkilöihin, jotka ovat kansallisen lainsää-
dännön mukaan vastuussa rikkomuksesta, ot-
taen huomioon kansallisessa lainsäädännössä 
vahvistetut edellytykset. Henkilökohtaisen 
vastuun toteuttamiselle on näin jätetty kan-
sallista harkintavaltaa. Tämän artiklakohdan 
perusteella momenttiin ehdotetaan mahdolli-
suutta määrätä seuraamusmaksu myös oike-
ushenkilön johtoon kuuluvalle luonnolliselle 
henkilölle, vaikka lakiin tai asetukseen sisäl-
tyvä velvollisuus lähtökohtaisesti kohdis-
tuisikin oikeushenkilöön. Oikeushenkilön 
johtoon kuuluvilla henkilöillä tarkoitettaisiin 
lain 1 luvun 20 §:ssä määriteltyä johtoa ja 
toimivaa johtoa. 

Seuraamusjärjestelmän riittävän ennaltaeh-
käisevyyden voidaan katsoa edellyttävän 
myös yksilövastuun mahdollisuutta. Yksilö-
vastuuta voi perustella myös sillä, että Fi-
nanssivalvonnalla on jo nykyisin oikeus Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 28 §:ssä sää-
detyin tavoin määräajaksi kieltää toimilupa-
valvottavan johtoon kuuluvaa henkilöä toi-
mimasta tehtävässään, jos tämä on esimer-
kiksi osoittanut tehtävässään taitamattomuut-
ta tai varomattomuutta. Näin ollen on perus-
teltua, että Finanssivalvonta voisi määrätä 
kyseisille johtohenkilöille myös muita seu-
raamuksia, kuten seuraamusmaksun, jota on 
pidettävä huomattavasti lievempänä seuraa-
muksena, kuin johtohenkilön toiminnan mää-
räaikaista rajoittamista. Toiseksi, Finanssi-
valvonnalla on oikeus määrätä seuraamus-
maksuja kenelle tahansa henkilölle esimer-
kiksi sisäpiirintiedon väärinkäytöstä tai 
markkinoiden vääristämisestä. Näin ollen 
olisi perusteltua, että seuraamusmaksu voi-
taisiin määrätä myös luottolaitosten johtoon 
kuuluville henkilöille, jos he rikkovat heitä 
luottolaitoksen toiminnassa velvoittavia 
säännöksiä. 

Yksilövastuun toteutuminen edellyttää, että 
seuraamusmaksu voitaisiin määrätä myös 
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luonnollisille henkilöille sellaisten tekojen ja 
laiminlyöntien osalta, joita ei ole kriminali-
soitu. Direktiivin edellyttämällä tavalla ehdo-
tettu 20 luvun 1 §:n 6 momentti mahdollistai-
si sen, että vaikka laissa asetettu velvollisuus 
lähtökohtaisesti kohdistuisikin oikeushenki-
löön, voitaisiin seuraamusmaksu määrätä 
myös sellaiselle oikeushenkilön johtoon kuu-
luvalle luonnolliselle henkilölle, jonka vel-
vollisuuksien vastainen teko tai laiminlyönti 
on. Säännöksessä ei siten rajoitettaisi seu-
raamusmaksun määräämistä luonnolliselle 
henkilölle Finanssivalvonnasta annetun lain 
40 §:n aiempien perustelujen (HE 32/2012 
s. 277—278) tavoin ainoastaan sellaisiin ti-
lanteisiin, joissa henkilö on menetellyt häntä 
luonnollisena henkilönä velvoittavien sään-
nösten vastaisesti. Seuraamusmaksu voitai-
siin sen sijaan määrätä myös tilanteissa, jois-
sa henkilö on menetellyt häntä yhteisön toi-
minnassa velvoittavien säännösten vastaises-
ti. Yleisten rikosvastuun kohdentamista kos-
kevien säännösten tavoin myös hallinnollinen 
seuraamusvastuu voitaisiin näin kohdistaa 
yhteisöjen toiminnassa tapahtuneista teoista 
ja laiminlyönneistä niihin henkilöihin, joiden 
velvollisuuksien vastainen teko tai laimin-
lyönti on ja jotka ovat tosiasiassa kyseisen 
rikkomuksen tehneet. Vastuun kohdentamis-
harkinnassa olisi huomioitava asianomaisen 
asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksien 
laatu ja laajuus sekä muutenkin hänen osuu-
tensa lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumi-
seen. Vastuun kohdentamisessa tulisi huomi-
oida myös lainsäädännössä, Finanssivalvon-
nan määräyksissä sekä yhteisön sisäisissä 
työjärjestyksissä ja toimintaohjeissa asetetut 
säännökset ja ohjeet tehtävien ja vastuiden 
jaosta.  

Ehdotetun säännöksen mukaan oikeushen-
kilön johtoon kuuluvalle henkilölle voitaisiin 
määrätä seuraamusmaksu joko oikeushenki-
lölle määrättävän seuraamusmaksun lisäksi 
tai sen sijasta. Yksilövastuun toteuttamista 
yhteisövastuun sijasta voitaisiin pitää perus-
teltuna silloin, kun rikkomus tai laiminlyönti 
on katsottava pikemminkin yhteisön johtoon 
kuuluvan henkilön, kuin yhteisön syyksi. 
Kyse olisi tällöin tilanteesta, jossa lainvastai-
sen menettelyn syntyminen voitaisiin selke-
ämmin kohdistaa vain yhtiön tiettyyn tai tiet-
tyihin johtohenkilöihin. Tietyn laissa asete-

tun velvollisuuden täyttäminen on esimerkik-
si voitu yhtiön sisäisessä työnjaossa vastuut-
taa tietyn yksittäisen johtohenkilön tehtäväk-
si. Mikäli lainvastainen menettely tai laimin-
lyönti aiheutuu tällöin kyseisen henkilön 
toiminnan seurauksena ilman, että muun joh-
don voidaan katsoa laiminlyöneen valvonta- 
tai huolellisuusvelvollisuutensa, voi olla pe-
rustellumpaa kohdistaa vastuu kyseiseen 
henkilöön yhteisön sijasta. Yksilövastuu voi-
si lisäksi olla perusteltua yhteisövastuun si-
jasta myös silloin, kun yksittäinen henkilö ei 
tosiasiassa ole toiminut yhtiön puolesta tai 
yhtiön hyväksi, vaan motiivina on pikem-
minkin ollut henkilökohtaisen hyödyn tavoit-
telu. Kyseiseen menettelyyn voi liittyä myös 
toimivallan ylitys.  

Ehdotettu säännös mahdollistaisi myös sen, 
että yksilövastuu toteutettaisiin yhteisövas-
tuun lisäksi. Säännöksen mukaan seuraa-
musmaksu voitaisiin määrätä oikeushenkilöl-
le määrättävän seuraamusmaksun lisäksi sa-
masta teosta myös oikeushenkilön johtoon 
kuuluvalle henkilölle. Kyse olisi tällöin tilan-
teesta, jossa pelkkää yhteisövastuuta ei voi-
taisi pitää riittävänä ja tarkoituksenmukaise-
na seuraamuksena.  

Säännöksen mukaan kyseiselle oikeushen-
kilön johtoon kuuluvalle henkilölle määrättä-
vän seuraamusmaksun edellytyksenä olisi 
kuitenkin aina se, että henkilö olisi merkittä-
vällä tavalla myötävaikuttanut lainvastaiseen 
tekoon tai laiminlyöntiin. Yksilövastuu voi-
taisiin kussakin yksittäistapauksessa kohdis-
taa niihin johtohenkilöihin, jotka ovat tosi-
asiassa merkittävällä tavalla osallistuneet tai 
myötävaikuttaneet rikkomukseen johtanee-
seen päätöksentekoon tai menettelyyn. Lai-
minlyöntien osalta vastuu voitaisiin puoles-
taan kohdistaa niihin johtohenkilöihin, joiden 
vastuulle kyseisen velvollisuuden täyttämi-
nen kuului.  

2 §. Hallinnollisten seuraamusten mää-
rääminen, julkistaminen ja täytäntöönpano. 
Pykälä sisältäisi viittaussäännöksen Finans-
sivalvonnasta annetun lain 4 lukuun, jossa 
säädettäisiin hallinnollisten seuraamusten 
määräämisestä, julkistamisesta, täytäntöön-
panosta ja käsittelystä markkinaoikeudessa. 
Pykälä perustuu osittain direktiivin 68 artik-
laan. 
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21 luku Vahingonkorvaus- ja rangais-
tussäännökset 

1 §. Vahingonkorvausvelvollisuus. Vahin-
gonkorvaussäännöksen soveltamisalaan eh-
dotetaan tehtävän muutos, jonka mukaan 
2 momentissa tarkoitettu vastuu voisi syntyä 
myös rikkomalla EU:n vakavaraisuusasetus-
ta, EU:n vakavaraisuusasetuksen tai luotto-
laitosdirektiivin perusteella annettuja komis-
sion asetuksia ja päätöksiä. Muilta osin sään-
nös vastaa voimassa olevan lain 167 §:n 
säännöstä. Ulkomaisen luottolaitoksen sivu-
liikkeen johtajan vahingonkorvausvelvolli-
suudesta ehdotetaan säädettävän nykyiseen 
tapaan ulkomaisia luottolaitoksia koskevassa 
erityissäännöksessä lain 18 luvun 12 §:ssä. 

2 §. Luottolaitosrikos. Pykälä vastaa pää-
osin nykyisen lain 168 §:n säännöstä luotto-
laitosrikoksesta. Nykyinen rangaistussäännös 
edellyttää syyksiluettavuudelta tahallisuutta. 
Tältä osin säännöstä ehdotetaan muutettavan 
niin, että rangaistusvastuu koskisi myös tör-
keästä huolimattomuudesta tehtyjä tekoja ja 
laiminlyöntejä. Tätä voidaan perustella sillä, 
että luottolaitosrikoksena kriminalisoidut teot 
voivat aiheuttaa laajamittaista taloudellista 
vahinkoa useille eri henkilöille ja huomatta-
vasti heikentää luottamusta rahoitusmarkki-
noiden toimintaan kokonaisuudessaan. Li-
säksi luottolaitosrikosta vastaava sijoituspal-
velulain 16 luvun 2 §:n säännös sijoituspal-
velurikoksesta edellyttää syyksiluettavuudel-
ta jo nykyisin joko tahallisuutta tai törkeää 
huolimattomuutta. Lisäksi luottolaitosrikok-
sen enimmäisrangaistusta ehdotetaan korotet-
tavan nykyisestä kuuden kuukauden vanke-
usrangaistuksesta yhden vuoden vankeusran-
gaistukseen. Muutoksen seurauksena rangais-
tusasteikko vastaisi muun muassa sijoitus-
palvelurikoksen, osuuskuntarikoksen ja osa-
keyhtiörikoksen rangaistusasteikkoja. Luot-
tolaitosrikoksena säädettyjen tekojen ja lai-
minlyöntien moitittavuutta ei voida pitää ky-
seisiä kriminalisointeja vähäisempänä.  

Pykälän 1 momentin 1 kohdassa kriminali-
soidaan sanan ”talletus” käyttäminen mark-
kinoinnissa vastoin 1 luvun 9 §:n 2 momen-
tin säännöstä ja sanan ”pankki” käyttäminen 
toiminimessä tai muutoin toiminnassa vas-
toin 2 luvun 4 §:n säännöstä, 2 kohdassa 
luottolaitostoiminnan harjoittaminen ilman 

2 luvun 1 §:n mukaista toimilupaa tai Finans-
sivalvonnasta annetun lain 26 §:ssä tarkoite-
tun toimiluvan peruuttamista tai 27 §:ssä tar-
koitetun toimiluvan mukaisen toiminnan ra-
joittamista koskevan päätöksen vastaisesti, 
3 kohdassa vaadittaessa takaisinmaksettavien 
varojen vastaanottaminen yleisöltä vastoin 
2 luvun 2 §:n säännöstä, 4 kohdassa toimimi-
nen vastoin 5 luvun 1 §:n säännöstä talletus-
pankille sallitusta liiketoiminnasta ja 2 §:n 
säännöstä luottoyhteisölle sallitusta liiketoi-
minnasta. Kyseisistä kriminalisoinneista vain 
toimiminen vastoin 5 luvun 1 §:n säännöstä 
talletuspankille sallitusta liiketoiminnasta 
olisi uusi. Lisäksi 2 kohdan tunnusmerkistö 
on muutettu vastaamaan sijoituspalvelulain 
16 luvun 2 §:ssä säädettyä sijoituspalveluri-
koksen tunnusmerkistöä. Nykyisen lain 
168 §:n 2 momentin kriminalisointi vel-
kasitoumusten tarjoamisesta yleisölle koske-
vien säännösten rikkomisesta ehdotetaan 
dekriminalisoitavan ja siirrettävän yksin-
omaan seuraamusmaksun soveltamisalaan.  

3 §. Luottolaitoksen varojen jakamista kos-
kevien säännösten rikkominen. Pykälä vastaa 
pääosin nykyisen luottolaitoslain 173 §:n 
rangaistussäännöstä. Ehdotettu uusi rangais-
tussäännös ei kuitenkaan sisällä viittausta 
pääomalainaa koskevien säännösten rikkomi-
seen, koska pääomalainasta ei enää säädetä 
luottolaitoslaissa. 

4 §. Salassapitovelvollisuuden rikkominen. 
Pykälä vastaa sisällöltään pääosin nykyistä 
luottolaitoslain 169 §:n rangaistussäännöstä. 
Rangaistussäännökseen ehdotetaan kuitenkin 
lisättävän 7 luvun 6 §:n 1 momentissa sääde-
tyn salassapitovelvollisuuden rikkominen, 
joka koskee rikkomuksista ilmoittamista 
koskevaan säännökseen liittyvää henkilötie-
tojen salassapitovelvollisuutta. Lisäksi sään-
nöksessä selkeyden vuoksi viitattaisiin myös 
18 luvun 7 §:ssä säädettyyn salassapitovel-
vollisuuden rikkomiseen.  

 
22 luku Valvontavaltuudet 

1 §. Kielto- ja oikaisupäätös. Pykälään eh-
dotetaan sisällytettävän säännös kielto- ja oi-
kaisupäätöksestä, jonka perusteella Finanssi-
valvonta voisi kieltää sitä, joka toimii luotto-
laitostoiminnasta annetun lain vastaisesti, 
jatkamasta tai uudistamasta lain vastaista 
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menettelyä. Finanssivalvonta voisi samalla 
velvoittaa menettelyn peruttavaksi, muutetta-
vaksi tai oikaistavaksi, jos sitä olisi pidettävä 
tarpeellisena finanssimarkkinoiden valvon-
nalle säädettyjen tavoitteiden toteutumiseksi. 
Säännös perustuu direktiivin 66 artiklan 
2 kohdan b alakohtaan. Finanssivalvonnasta 
annetun lain 33 § sisältää jo nykyisin sään-
nökset toimeenpanokiellosta ja oikaisukeho-
tuksesta mutta kyseisiä säännöksiä voidaan 
soveltaa vain Finanssivalvonnan valvottaviin 
ja muihin finanssimarkkinoilla toimiviin. 
Ehdotettua uutta säännöstä voitaisiin sen si-
jaan soveltaa kaikkiin henkilöihin, jotka toi-
mivat luottolaitostoiminnasta annetun lain 
vastaisesti. Tällaisia säännöksiä voisivat olla 
esimerkiksi lain 1 luvun 9 §:n 2 momentin 
säännös ”talletus” –sanan käytöstä markki-
noinnissa, 2 luvun 4 §:n säännös ”pankki” –
sanan käytöstä toiminimessä tai 2 luvun 1 §:n 
säännös luottolaitostoiminnan luvanvarai-
suudesta taikka 2 §:n säännös luottolaitoksen 
yksinoikeudesta takaisinmaksettavien varo-
jen vastaanottamiseen. 

2 §. Uhkasakko. Finanssivalvonta voisi eh-
dotetun 2 §:n mukaan tehostaa 1 §:ssä tarkoi-
tetun kiellon tai päätöksen noudattamista uh-
kasakolla. Uhkasakkoa koskevaan asiaan so-
vellettaisiin, mitä uhkasakkolaissa säädetään. 
 
VII OSA ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 

23 luku  Voimaantulo  

1 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin 
lain voimaantulopäivämäärästä sekä nykyi-
sen luottolaitostoiminnasta annetun lain ku-
moamisesta uuden lain voimaantulosta luki-
en. EU:n vakavaraisuusasetusta olisi sovel-
lettava sen voimaantulosta lukien riippumatta 
tämän lain voimaantulosta myös siltä osin, 
kuin tämän lain säännökset poikkeavat ase-
tuksen säännöksistä. 

2 §. Kiinteää ja muuttuvaa lisäpääomavaa-
timusta sekä rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaa-
timusta koskevat siirtymäsäännökset. Pykä-
län 1 ja 2 momentissa säädettäisiin direktii-
vin 160 artiklasta poiketen, että 10 luvun 
3 §:ssä tarkoitettuja kiinteään ja muuttuvaan 
lisäpääomavaatimukseen sovellettavia siir-

tymäsäännöksiä olisi sovellettava täysimää-
räisesti 1.1.2015 lukien.  

Poikkeuksena 1 ja 2 momentin pääsään-
töön olisi kuitenkin ehdotetun 3 momentin 
mukaan EU:n vakavaraisuusasetuksen 49 ar-
tiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyt-
tävän vakuutusyhtiöomistuksen vähentämistä 
omista varoista koskevaa vähennykseen so-
vellettava erityinen siirtymäaika. Momentissa 
tarkoitettu vähennys tulisi tehtäväksi portait-
tain vuoden 2016 alusta lukien siten, että vä-
hennys olisi tehtävä täysimääräisesti vuoden 
2019 alusta lukien. 

Pykälän 4 momentin mukaan maailmanlaa-
juisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
täviin luottolaitoksiin sovellettava 10 luvun 
8 §:n mukainen lisäpääomavaatimus olisi di-
rektiivin 162 artiklan mukaisesti täytettävä 
asteittain pykälässä tarkemmin säädetyllä ta-
valla siten, että vaatimuksia sovellettaisiin 
täysimääräisesti vuoden 2019 alusta lukien. 
Muuta rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävää luottolaitosta koskevaa lisäpääomavaa-
timusta sovellettaisiin mainitun artiklan mu-
kaisesti vuoden 2016 lukien. 

3 §. Muut siirtymäsäännökset. Säännöksen 
1 momentin mukaan taloudellista asemaa 
koskevien tietojen julkistamista koskevaa 
säännöstä sovellettaisiin 1 päivästä tammi-
kuuta 2015 lukien. 

Palkitsemisjärjestelmiä koskeva ehdotettu 
2 momentti perustuu direktiivin 162 artiklan 
3 kohtaan. Artiklakohdassa viitataan 94 ar-
tiklan g alakohtaan, joka ehdotetaan panta-
vaksi täytäntöön 8 luvun 7 §:n 3 momentissa 
ja 8 §:ssä. Säännös tarkoittaa käytännössä si-
tä, että ennen lain voimaantuloa käyttöön 
otettuun palkitsemisjärjestelmään perustuva 
muuttuvan palkkion maksettavaa määrää 
joudutaan joko alentamaan tai hyväksyttä-
mään se yhtiökokouksella. Näin on esimer-
kiksi tilanteessa, jossa muuttuva palkkion to-
dellinen määrä määritetään tai erääntyy vasta 
lain voimaan tulon jälkeen ja ansaintajaksoon 
sisältyy lain voimaan tulon jälkeistä aikaa. 
Vastaavasti, jos työnantaja on poikkeukselli-
sesti sitoutunut muuttuvan palkkion maksa-
miseen etukäteen, palkitsemisasetuksen 6 §:n 
2 momentin 3 kohdan mukaisesti ennen lain 
voimaan tuloa, palkkiota voidaan maksaa 
enintään uuden enimmäisrajan mukaisesti sil-
tä osin kuin etukäteen luvatun palkkion an-
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saintajaksoa osuu lain voimaantulon jälkei-
seen aikaan. 

Pykälän 3 momentin mukaan 15 luvun 
11 §:ssä säädettyä enimmäisluototussuhdetta 
koskevaa rajoitusta alettaisiin soveltaa 1 päi-
västä heinäkuuta 2016 lukien. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin kumot-
tavan lain nojalla annettujen Finanssivalvon-
nan määräysten voimassa olon jatkamisesta 
lain kumoamisen jälkeen. Siirtymäsäännös 
on tarkoitettu sovellettavaksi siihen saakka, 
kunnes Finanssivalvonta ehtii korvata mää-
räykset uuden lain nojalla annettavilla mää-
räyksillä. 
 
1.2 Laki Finanssivalvonnasta  

3 §. Tehtävät. Pykälän 3 momenttia tarkis-
tettaisiin YVM-asetuksen johdosta. Moment-
tiin lisättäisiin uusi 12 kohta, jonka mukaan 
Finanssivalvonnan tehtäviin kuuluisi myös 
finanssimarkkinoiden makrovakauden val-
vontaan liittyvien toimien valmistelu ja niitä 
koskeva päätöksenteko. Ehdotettu kohta olisi 
luonteeltaan informatiivinen eikä siitä sinän-
sä seuraisi Finanssivalvonnalle toimivaltaa, 
vaan Finanssivalvonnan oikeudesta tehdä 
kohdassa tarkoitettuja oikeudellisesti sitovia 
päätöksiä säädettäisiin laissa erikseen. Täl-
laista päätöksentekovaltaa ehdotetaan annet-
tavaksi Finanssivalvonnalle ehdotetun luotto-
laitoslain 10 luvussa, jonka mukaan Finans-
sivalvonnan johtokunta päättäisi mainitun lu-
vun 4 §:ssä tarkoitetusta muuttuvasta lisä-
pääomavaatimuksesta. 

Finanssivalvonnan olisi valmisteltava koh-
dassa mainitut toimet yhteistyössä valtiova-
rainministeriön ja Suomen Pankin kanssa. 
Kohdassa tarkoitettu yhteistyövelvoite olisi 
ehdotetun momentin mukaan laajempi kuin 
ehdotetun luottolaitoslain 10 luvun 4 §:ssä ja 
15 luvun 11 §:ssä säädetty velvollisuus pyy-
tää muilta viranomaisilta lausunto ennen 
mainitussa lainkohdassa tarkoitetun päätök-
sen tekemistä. Yhteistyövelvoite tarkoittaisi 
siten päätösten valmistelua yhdessä näiden 
viranomaisten kanssa jo ennen varsinaisen 
päätösehdotuksen lähettämistä lausunnolle. 
Lisäksi yhteistyövelvoite kattaisi myös muut 
makrovakauden valvontaan liittyvät toimet 
kuten Euroopan järjestelmäriskikomitean 
suositusten käsittelyn riippumatta siitä, kos-

kevatko ne mainitun lisäpääomavaatimuksen 
asettamista vai muita suosituksissa edellytet-
tyjä lainsäädäntö- tai muita toimia. Säännök-
sen soveltaminen edellyttäisi käytännössä 
mainittujen viranomaisten yhteistä säännöl-
listä kokoontumista arvioimaan makrotalou-
dellista kehitystä ja sen mahdollisesti edellyt-
tämiä valvontatoimia. Kohtaa voitaisiin so-
veltaa viranomaisten välisessä vakausyhteis-
työssä jo vakiintuneiden menettelytapojen 
puitteissa. Näitä menettelytapoja olisi kui-
tenkin tarvittaessa kehitettävä siten, että me-
nettelytavat kattavat kaiken eri makrovalvon-
tavälineiden käytön tehokkaan yhteisen val-
mistelun, mukaan lukien myös suoraan EU:n 
vakavaraisuusasetukseen perustuvat toimet 
kuten ankarampien kertoimien soveltaminen 
asunto- ja kiinteistövakuudelliseen luotonan-
toon ja esityksen tekemisen komissiolle mai-
nitun asetuksen 458 artiklan soveltamisessa. 

Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jonka 
mukaan Finanssivalvonta hoitaisi sille tässä 
laissa ja muualla laissa säädettyjä tehtäviä ai-
noastaan siltä osin kuin näitä tehtäviä ei ole 
siirretty YVM-asetuksen mukaisesti EKP:lle. 
Asetuksen vaikutuksista luottolaitosten val-
vontaan ehdotetaan lisäksi säädettäväksi eh-
dotetun luottolaitostoiminnasta annetun lain 
1 luvun 3 §:n 4 momentissa ja rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun 
lain 2 §:ään lisättäväksi ehdotetussa uudessa 
3 momentissa, joiden kohdalla on tarkemmin 
selostettu asetuksen vaikutuksia mainituissa 
lainkohdissa tarkoitettuun valvontaan.  

Mainitun asetuksen mukaan EKP vastaisi 
sellaisten luottolaitosten ja luottolaitosryhmi-
en sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 
taloudellisen aseman valvonnasta, joiden ta-
seen loppusumma on vähintään 30 miljardia 
euroa tai yli 20 prosenttia kotivaltion brutto-
kansantuotteesta, jos tämä määrä on vähin-
tään viisi miljardia euroa. Suomessa sovellet-
tavaksi tulee ainoastaan ensiksi mainittu pe-
ruste. EKP voisi kuitenkin erikseen päättää 
asetuksessa tarkemmin säädettävin edelly-
tyksin myös muiden luottolaitosten ja luotto-
laitosryhmien sekä rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymien ottamisesta EKP:n välittömään 
valvontaan. 

Säännös ei rajoittaisi Finanssivalvonnan 
3 luvussa säädettyä tarkastus- ja tietojensaan-
tioikeutta. Momentista seuraisi kuitenkin, et-
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tä 3 luvussa säädettyä oikeutta kieltää luotto-
laitoksen osakkeiden tai osuuksien hankinta 
ja 4 luvussa säädettyä oikeutta peruuttaa val-
vottavan toimilupa tai rajoittaa toimiluvan 
mukaista toimintaa ei sovellettaisi luottolai-
toksiin, vaan Finanssivalvonta voisi ainoas-
taan esittää EKP:lle hankinnan kieltämistä 
taikka luottolaitoksen toimiluvan peruutta-
mista tai toiminnan rajoittamista. 

Momentista seuraisi niin ikään, että mitä 
laissa säädetään Finanssivalvonnan tehtävistä 
kotivaltioviranomaisena, sovellettaisiin Eu-
roopan keskuspankkiin silloin, kun luottolai-
tos on EKP:n välittömässä valvonnassa. Vas-
taavasti EKP:hen sovellettaisiin, mitä Fi-
nanssivalvonnan tehtävistä isäntävaltioviran-
omaisena on säädetty, silloin kun ulkomainen 
ETA-luottolaitos, jolla on Suomessa sivulii-
ke, on EKP:n välittömässä valvonnassa. Uu-
den kohdan lisäämisen johdosta 11 kohtaan 
tehtäisiin tekninen tarkistus. 

3 a §. Yhteinen valvontamekanismi ja Eu-
roopan finanssivalvontajärjestelmä. Pykälän 
otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä 
siihen maininta yhteisestä valvontamekanis-
mista. Pykälää ehdotetaan lisäksi muutetta-
vaksi siten, että pykälään lisättäisiin uusi 
1 momentti nykyisen 1—3 momentin siirty-
essä jäljempänä yksilöidyllä tavalla tarkistet-
tuna uudeksi 2—4 momentiksi. Ehdotetun 
1 momentin mukaan Finanssivalvonta kuu-
luisi luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan 
liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävi-
en antamisesta EKP:lle koskevassa neuvos-
ton asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 tarkoi-
tettuun Euroopan keskuspankista ja kansalli-
sista toimivaltaisista viranomaisista koostu-
vaan, YVM-asetuksen 6 artiklassa erityisesti 
tarkoitettuun, yhteiseen valvontamekanis-
miin. 

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa ole-
van lain 1 momenttia. Pykälän 3 momentin 
mukaan Finanssivalvonnan olisi nykyisin 
säädetyn lisäksi otettava huomioon EKP:n 
YVM-asetuksen nojalla antamat päätökset, 
ohjeet ja suositukset sekä säädökset. 

Ehdotetun 4 momentin mukaan momentissa 
tarkoitetut velvoitteet koskisivat nykyisestä 
laista poiketen myös muissa EU-säädöksissä 
kuin direktiiveissä, erityisesti EU-asetuksissa 
sekä direktiivien ja asetusten nojalla anne-
tuissa teknisissä standardeissa asetettuja vel-

voitteita. Lisäksi momentti ulotettaisiin kos-
kemaan yhteistyötä EKP:n sekä Euroopan 
järjestelmäriskikomitean kanssa. Momentti 
perustuu YVM-asetukseen sekä direktiivin 
6 artiklaan. Lakiin ei ole pidetty tarpeellise-
na sisällyttää erikseen mainitun artiklan vaa-
timusta, jonka mukaan momentissa tarkoite-
tun yhteistyön tulee perustua täyteen luotta-
mukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen 
muiden jäsenvaltioiden viranomaisia kohtaan 
vaan tällaisen vaatimuksen on katsottava 
olevan voimassa hyvää hallintoa koskevien 
yleisten periaatteiden mukaisesti ilman eril-
listä säädöstäkin. 

3 b §. Säädösten, määräysten ja ohjeiden 
valmistelua koskeva yhteistyö. Pykälän otsik-
koa ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä sää-
dösten sekä ohjeiden valmistelu otsikkoon 
voimassa olevan lain nykyisin sisältämän 
määräysten valmistelun lisäksi.  

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi YVM-asetuksen johdosta siten, että en-
simmäisen luetelmakohdan mukaan Finans-
sivalvonnalla olisi velvollisuus antaa valtio-
varainministeriölle ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriölle tieto myös EKP:n mainitun ase-
tuksen nojalla antamien säädösten valmiste-
lusta, mikäli niillä saattaisi olla vaikutus 
Suomen lainsäädäntöön. Lisäksi momentin 
nykyisin sisältämiä luetelmakohtia täyden-
nettäisiin lisäämällä ehdotettuun toiseen lue-
telmakohtaan Euroopan valvontaviranomai-
sessa valmisteltavana olevan ohjeen valmis-
telua koskeva Finanssivalvonnan velvolli-
suus antaa tietoja ministeriöille. Kohdan täs-
mentäminen on tarpeen, koska Finanssival-
vonnan on ehdotetun 3 a §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen asetusten 16 artiklan nojalla 
kahden kuukauden kuluessa Euroopan val-
vontaviranomaisen ohjeen tai suosituksen 
kaikkien kieliversioiden antamisesta vahvis-
tettava, noudattaako se tai aikooko se noudat-
taa kyseistä ohjetta tai suositusta. Jos Finans-
sivalvonta ei noudata tai aio noudattaa sitä, 
sen on ilmoitettava asiasta Euroopan valvon-
taviranomaiselle ja esitettävä perustelunsa. 
Käytännössä on osoittautunut, että myös Eu-
roopan valvontaviranomaisen ohjeet voivat 
edellyttää lainsäädännön muuttamista, jos 
ohje on ristiriidassa Suomen lainsäädännön 
kanssa ja kilpailukyky- tai muista syistä lain-
säädäntö on mukautettava ohjeeseen. Finans-
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sivalvonnan tiedonantovelvollisuus ministe-
riöille koskisi erityisesti tilannetta, jossa oh-
jeen täysimääräinen noudattaminen ei olisi 
mahdollista. Momentin kolmanteen luetel-
makohtaan ehdotetaan lisättäväksi kohdan 
nykyisin sisältämän velvollisuuden lisäksi 
velvollisuus antaa tieto myös Euroopan jär-
jestelmäriskikomiteassa vireillä olevasta asi-
asta, jos sillä voisi Finanssivalvonnan arvion 
mukaan olla vaikutusta. Suomen finanssi-
markkinoiden toimintaan tai vakauteen. Eh-
dotetuilla lisäyksillä ei muuten olisi vaikutus-
ta pykälän nykyiseen sisältöön. 

4 §. Valvottavat. Pykälän 2 momentin 
1 kohdassa oleva lakiviittaus tarkistettaisiin 
koskemaan ehdotettua uutta lakia luottolai-
tostoiminnasta.  

10 §. Johtokunnan tehtävät. Pykälän 
1 momenttiin lisättäisiin uusi 6 kohta, jonka 
mukaan ehdotetun luottolaitoslain 10 luvun 
4 §:ssä tarkoitetun muuttuvan lisäpääoma-
vaatimuksen sekä 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen 
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien 
luottolaitosten lisäpääomavaatimuksen mää-
räämistä koskeva päätös olisi tehtävä Finans-
sivalvonnan johtokunnassa. Lisäksi momen-
tin mukaan myös EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen 124 ja 164 artiklassa tarkoitettu päätös 
kiinteistövakuudellisiin luottoihin sovelletta-
vien pääomavaatimusten asettamisesta ase-
tuksen mukaista vähimmäismäärää korke-
ammaksi, samoin kuin päätös tällaisen pää-
töksen muuttamisesta olisi tehtävä johtokun-
nassa. Myös tällaisilla päätöksillä on makro-
vakaudellisia vaikutuksia ja sen vuoksi ne on 
tarkoituksenmukaista tehdä samassa järjes-
tyksessä kuin muuttuvaa lisäpääomavaati-
musta koskeva päätös. 

26 ja 27 §. Pykäliin tehtäisiin YVM-
asetuksen johdosta täsmennys siten, että ti-
lanteissa, joissa EKP olisi toimivaltainen vi-
ranomainen tekemään lainkohdissa tarkoite-
tun päätöksen tai toimen, tulisi Finanssival-
vonnan näissä tilanteissa tehdä päätöksen si-
jasta päätösehdotus asiassa toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

32 a—32 c §. Pykäliin tehtäisiin YVM-
asetuksen johdosta täsmennys siten, että ti-
lanteissa, joissa EKP olisi toimivaltainen vi-
ranomainen tekemään lainkohdissa tarkoite-
tun päätöksen tai toimen, tulisi Finanssival-
vonnan näissä tilanteissa tehdä päätöksen si-

jasta päätösehdotus asiassa toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

38 §. Rikemaksu. Pykälään ehdotetaan li-
sättävän uusi 5 momentti, jonka mukaan ri-
kemaksu voidaan määrätä edellyttäen, ettei 
asia kokonaisuutena arvioiden anna aihetta 
ankarampiin toimenpiteisiin. Kyseisen sään-
nöksen tarkoitus on osoittaa se, että esimer-
kiksi rikemaksua ankaramman seuraamus-
maksun soveltamisalaan mahdollisesti kuu-
luvien tekojen ja laiminlyöntien osalta seu-
raamusmaksu olisi ensisijainen seuraamus 
suhteessa rikemaksuun. Luottolaitostoimin-
nasta annetun lain seuraamusmaksusäännök-
sen soveltamisalaan sisältyy esimerkiksi sel-
laisia EU:n vakavaraisuusasetuksen asetta-
mien raportointivelvollisuuksien rikkomuksia 
ja laiminlyöntejä, joiden osalta seuraamus-
maksu olisi ensisijainen seuraamus, vaikka 
kyseinen menettely voisi tulla arvioitavaksi 
myös rikemaksua koskevan pykälän 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten 
rikkomisena. Jos pykälän 1 momentissa tar-
koitetusta teosta tai laiminlyönnistä voitaisiin 
määrätä myös 40 §:ssä tarkoitettu seuraa-
musmaksu, tulisi rikemaksun sijaan määrätä 
siten seuraamusmaksu. Muuna säännöksessä 
tarkoitettuna ankarampana toimenpiteenä 
voisi poikkeuksellisesti tulla kyseeseen myös 
tutkintapyynnön tekeminen esitutkintaviran-
omaiselle, mikäli kyseinen teko tai laimin-
lyönti olisi säädetty laissa myös rikosoikeu-
dellisesti rangaistavaksi. 

40 §. Seuraamusmaksu. Pykälän 1 moment-
tiin ehdotetaan lisättävän viittaus luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:ään, 
jossa luetellaan ne säännökset ja päätökset, 
joiden laiminlyönnistä tai rikkomisesta mää-
rätään seuraamusmaksu. Pykälän 
3 momenttia ehdotetaan muutettavan nykyi-
sestä. Ehdotettu uusi 3 momentti vastaisi si-
sällöltään pääosin nykyistä 3 momenttia. 
Momentin soveltamisalaa kuitenkin sel-
keytettäisiin niin, että seuraamusmaksua ei 
yleisesti voisi määrätä luonnolliselle henki-
lölle sellaisten tekojen ja laiminlyöntien osal-
ta, jotka on laissa säädetty rangaistavaksi. 
Nykyisen 3 momentin mukaan seuraamus-
maksu voidaan määrätä edellyttäen, ettei asia 
kokonaisuutena arvioiden anna aihetta anka-
rampiin toimenpiteisiin. Käytännössä anka-
rammalla toimenpiteellä on tarkoitettu ennen 
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kaikkea tutkintapyynnön tekemistä esitutkin-
taviranomaiselle. Lisäksi nykyisen 3 momen-
tin sisältämän seuraamusharkinnan ulkopuo-
lelle on rajattu rikoslain 51 luvussa säädetyt 
rikoksen törkeät tekomuodot.  

Ehdotetun uuden 3 momentin mukaan py-
kälässä tarkoitettua seuraamusmaksua ei voi-
taisi määrätä luonnolliselle henkilölle teosta 
tai laiminlyönnistä, joka on laissa säädetty 
rangaistavaksi. Luonnolliselle henkilölle ei 
siten voisi määrätä esimerkiksi ehdotetun 
luottolaitoslain 20 luvun 1 §:n 1 momentin 
1 ja 2 kohdan sekä 2 momentin 1 kohdan no-
jalla seuraamusmaksua, koska kyseisten 
säännösten rikkominen olisi edelleen kri-
minalisoitu luottolaitosrikoksena luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 21 luvun 2 §:ssä. 
Meneteltäessä vastoin kyseisiä säännöksiä, 
voitaisiin kyseiselle oikeushenkilölle määrätä 
seuraamusmaksu, minkä lisäksi esimerkiksi 
kyseisen oikeushenkilön johtohenkilöille voi-
taisiin tuomita rikosoikeudellinen seuraamus. 
Vastaavasti seuraamusmaksua ei myöskään 
voitaisi määrätä luonnolliselle henkilölle ra-
hanpesun ja terrorismin rahoituksen estämi-
sestä ja selvittämisestä annetun lain säännök-
sien vastaisesta menettelystä, koska kyseisten 
säännösten rikkominen on erikseen kri-
minalisoitu mainitussa laissa. Seuraamus-
maksua ei myöskään voisi määrätä luonnolli-
selle henkilölle luottolaitoksen varojen jaka-
mista koskevien säännösten rikkomisesta, 
koska kyseisten velvollisuuksien rikkominen 
on kriminalisoitu luottolaitoslain 21 luvun 
3 §:ssä.  

Finanssivalvonta voisi kuitenkin nykyisen 
40 §:n 3 momentin tavoin määrätä poikkeuk-
sellisesti seuraamusmaksun ja jättää ilmoit-
tamatta asian esitutkintaviranomaiselle, mi-
käli teko tai laiminlyönti olisi sen haitalli-
suus, siitä ilmenevä tekijän syyllisyys sekä 
siitä saatu hyöty ja muut tekoon tai laimin-
lyöntiin liittyvät seikat huomioon ottaen ko-
konaisuutena arvioiden vähäinen. Säännök-
sen tarkoitus on voimassa olevan 40 §:n 
3 momentin tavoin antaa Finanssivalvonnalle 
oikeus määrätä vähäisten tekojen ja laimin-
lyöntien osalta seuraamusmaksu esitutkinta-
viranomaiselle tehtävän ilmoituksen sijasta. 
Kyseisessä tilanteessa seuraamusmaksua voi-
taisiin pitää riittävänä seuraamuksena. Esi-
merkiksi luottolaitoslain 21 luvun 2 ja 3 §:n 

rangaistussäännökset luottolaitosrikoksesta ja 
luottolaitoksen varojen jakamista koskevien 
säännösten rikkomisesta sisältävät vastaavan 
vähäisyyskriteerin, jonka perusteella teko 
voidaan jättää tuomitsematta. Seuraamus-
maksua ei nykyisen momentin sisältämän 
säännöksen tavoin voisi edelleenkään käy-
tännössä määrätä sellaisen teon osalta, jonka 
arvioitaisiin voivan täyttää rikoslain 51 luvun 
törkeän rikoksen tunnusmerkistön. Tällaisen 
teon ei edes lähtökohtaisesti voisi arvioida 
olevan vähäinen. Momentissa ehdotettu ylei-
nen poikkeusmahdollisuus vastaa pääpiirteis-
sään myös verolainsäädännön vastaavia, ve-
rorikoksia koskevia säännöksiä. Säännös ja 
sen soveltamisalan piiriin kuuluvat yksittäiset 
tapaukset olisivat kuitenkin poikkeuksellisia. 
Säännöksen tarkoituksena on välttää tuomio-
istuinmenettelyn aloittaminen asioissa, jotka 
voidaan ratkaista kustannustehokkaammin 
hallinnollisessa prosessissa loukkaamatta 
kuitenkaan seuraamuksen kohteen oikeus-
suojaa.  

Finanssivalvonta voisi kuitenkin tutkinta-
pyynnöstä huolimatta määrätä samasta teosta 
tai laiminlyönnistä seuraamusmaksun oike-
ushenkilölle, mikäli Finanssivalvonnasta an-
netun lain mukaiset seuraamusmaksun edel-
lytykset täyttyisivät. Kyseinen menettely ei 
ole ristiriidassa niin sanotun ne bis in idem -
periaatteen kanssa, koska seuraamusten koh-
teena ei tällöin olisi sama henkilö. Finanssi-
valvonta voisi vireillä olevan tutkintapyyn-
nön lisäksi ryhtyä myös muihin Finanssival-
vonnasta annetun lain mukaisiin valvonta-
toimenpiteisiin. 

41 §. Seuraamusmaksun määrääminen. 
Seuraamusmaksun määräämistä koskevaa 
säännöstä ehdotetaan uudistettavan luottolai-
tosdirektiivin 66—70 artiklan edellyttämällä 
tavalla. Pykälä ehdotetaan muutettavan ko-
konaisuudessaan. Pykälän ehdotettu 1 mo-
mentti vastaisi nykyistä 1 momenttia.  

Pykälän 2 momenttiin lisättäisiin luottolai-
tosdirektiivin 70 artiklassa lueteltuja seikko-
ja, jotka toimivaltaisen viranomaisen olisi 
otettava huomioon seuraamuksen suuruutta 
arvioidessaan. Seuraamusmaksun suuruuden 
arviointi perustuisi yhä kokonaisarviointiin. 
Seuraamusmaksun suuruutta arvioitaessa on 
jo nykyisen säännöksen mukaan otettava 
huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kesto-



 HE 39/2014 vp  
  

 

98 

aika sekä sen, jolle seuraamusmaksu määrä-
tään, taloudellinen asema. Säännökseen eh-
dotetaan lisättävän muiksi harkinnassa huo-
mioitavaksi seikoiksi luottolaitosdirektiivin 
70 artiklan 1 kohdan d—h alakohtien edellyt-
tämällä tavalla nimenomaiset kriteerit menet-
telyllä saavutetusta hyödystä tai sillä aiheute-
tusta vahingosta, siltä osin kuin ne ovat mää-
ritettävissä, henkilön yhteistyöstä Finanssi-
valvonnan kanssa asian selvittämiseksi, hen-
kilön aiemmat finanssimarkkinoita koskeviin 
säännöksiin kohdistuneista rikkomuksista ja 
laiminlyönneistä sekä menettelyn mahdolli-
set vaikutukset rahoitusjärjestelmän vakau-
delle. Kyseiset uudet seikat olisivat sellaisia, 
jotka seuraamusmaksun suuruutta arvioitaes-
sa olisi otettava huomioon muidenkin kuin 
luottolaitoslain 20 luvun 1 §:ssä säädettyjen 
seuraamusmaksujen osalta.  

Finanssivalvonnan olisi perusteltua laatia ja 
julkistaa periaatteet, jotka se ottaisi huomi-
oon sekä rikemaksun että seuraamusmaksun 
määräämistä koskevassa kokonaisarvioinnis-
sa lain 38 §:n 2 momentin ja 41 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti. Finanssivalvonnan ei sen 
sijaan olisi enää perusteltua julkistaa aiem-
man lain perusteluiden (HE 137/2004) mu-
kaista ohjeellista rikemaksutaulukkoa. Tätä 
voidaan perustella sillä, että myös rikemak-
sun suuruuden kokonaisarvioinnissa huomi-
oitavat seikat on nykyisin määritelty laissa. 
Lisäksi rikemaksusäännöksen sovelta-
misalaan kuuluu nykyisin huomattava määrä 
erityyppisiä ja eri lakeihin perustuvia sään-
nöksiä, jolloin rikemaksutaulukosta muodos-
tuisi varsin laaja ja yksityiskohtainen. Vas-
taavista syistä myöskään yksityiskohtaisen 
seuraamusmaksutaulukon julkistamista ei 
voitaisi pitää tarkoituksenmukaisena. Kysei-
sen kaltaisen taulukkoon perustuvan kaava-
maisen seuraamusharkinnan sijasta, tulisi 
seuraamusten määräämisessä painottaa pi-
kemminkin lain säännöksen mukaista koko-
naisharkintaa. Finanssivalvonnalla olisi kui-
tenkin perusteltua olla omat sisäiset ohjeet tai 
periaatteet seuraamusten soveltamiskäytän-
nön tasapuolisuuden varmistamiseksi, sekä 
erityyppisten tekojen ja laiminlyöntien moi-
tittavuuden riittäväksi huomioimiseksi. Ky-
seisissä ohjeissa voitaisiin huomioida myös 
EKP:n määräämien seuraamusten sovelta-
miskäytäntö. 

Pykälään ehdotetussa 3 momentissa säädet-
täisiin nykyisen 2 momentin tavoin oikeus-
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun 
enimmäismäärästä. Pykälän 4 momentissa 
säädettäisiin nykyisen 3 momentin tavoin 
luonnolliselle henkilölle määrättävän seu-
raamusmaksun enimmäismäärästä. Vastaa-
vasti ehdotetussa 5 momentissa säädettäisiin 
nykyisen 4 momentin tavoin seuraamusmak-
sun enimmäismäärästä tilanteessa, jossa fi-
nanssimarkkinoilla palveluja tarjoavalle 
luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraa-
musmaksu koskisi hänen 5 §:n 17 kohdan 
nojalla valvottavaa elinkeinotoimintaansa.  

Seuraamusmaksun määräämistä koskevaan 
pykälään ehdotetaan lisättävän sisällöltään 
kokonaan uusi 6 momentti. Momentissa sää-
dettäisiin seuraamusmaksun enimmäismää-
ristä pääosin sellaisten luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain sekä EU:n vakavaraisuusase-
tuksen säännösten rikkomisesta, jotka perus-
tuvat direktiivin täytäntöönpanoon. Kyseisiä 
direktiivin edellyttämiä enimmäismääriä so-
vellettaisiin tietyiltä osin myös sijoituspalve-
lulaissa säädetyn seuraamusmaksun osalta. 
Momentissa viitattuja säännöksiä rikottaessa 
eivät siten tulisi sovellettaviksi pykälän 3 ja 
4 momentissa säädetyt seuraamusmaksun 
yleiset enimmäismäärät oikeushenkilön ja 
luonnollisen henkilön osalta. Momentin 
säännökset perustuvat luottolaitosdirektiivin 
66 artiklan 2 kohdan c—e alakohtiin sekä 67 
artiklan 2 kohdan e—g alakohtiin. Seuraa-
musmaksun koskiessa luottolaitoslain 20 lu-
vun 1 §:n 2 ja 4 momentissa tai sijoituspalve-
lulain 15 luvun 2 §:n 2 ja 5 momentissa tar-
koitettua säännöstä, oikeushenkilölle määrät-
tävä seuraamusmaksu saisi olla 3 momentin 
estämättä enintään 10 prosenttia oikeushenki-
lön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden 
liikevaihdosta. Jos oikeushenkilö on osa kon-
sernia, liikevaihdolla tarkoitetaan konsernin 
ylimmän emoyrityksen konsernitilinpäätök-
sen mukaista liikevaihtoa. Näin olleen riip-
pumatta siitä, olisiko oikeushenkilö konser-
nin emoyritys tai tytäryritys, laskettaisiin lii-
kevaihto konsernitilinpäätöksen mukaisesti. 
Luonnolliselle henkilölle määrättävä seuraa-
musmaksu saisi puolestaan olla 4 momentin 
estämättä enintään viisi miljoonaa euroa.  

Mikäli teolla tai laiminlyönnillä saatu mää-
ritettävissä oleva hyöty tai sillä vältetty tap-
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pio kuitenkin ylittäisi edellä asetettujen 
enimmäisseuraamusten rajat, voitaisiin tämä 
ottaa huomioon seuraamusmaksua määrätes-
sä. Tästä syystä ehdotetun 6 momentin vii-
meisen virkkeen mukaan seuraamusmaksu 
saisi olla edellä kyseisessä momentissa sää-
detyn estämättä enintään kaksi kertaa suu-
rempi kuin teolla tai laiminlyönnillä saatu 
hyöty, mikäli se on määritettävissä. Mikäli 
luonnollisen henkilön teosta saama hyöty oli-
si esimerkiksi 3 miljoonaa euroa, voitaisiin 
seuraamusmaksu määrätä 6 miljoonan suu-
ruiseksi asti. Teolla tai laiminlyönnillä saa-
tuun hyötyyn rinnastettaisiin teolla tai lai-
minlyönnillä vältetty tappio. 

Seuraamusmaksun määräämistä koskevaan 
pykälään ehdotetaan lisättävän myös koko-
naan uusi 7 momentti, jossa säädettäisiin tar-
kemmin siitä, mitä liikevaihdolla tarkoitetaan 
erityyppisten oikeushenkilöiden osalta. Mo-
mentin mukaan liikevaihdolla tarkoitettaisiin 
luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja 
niiden konsolidointiryhmään kuuluvan muun 
yrityksen osalta EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen 316 artiklan mukaisesti laskettua tuotto-
jen tai, jos maksuvelvollinen kuuluu luotto-
laitoksen tai sijoituspalveluyrityksen konso-
lidointiryhmään, konsolidoitujen tuottojen 
yhteenlaskettua määrää. Vakuutus- ja eläke-
laitosten osalta liikevaihdolla tarkoitettaisiin 
kokonaisvakuutusmaksutuloa tai, kun kysy-
mys on eläkesäätiöstä, maksutuloa. Muun 
yrityksen ja konsernin osalta liikevaihdolla 
tarkoitettaisiin kirjanpitolain 4 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettua liikevaihtoa tai sitä vastaavaa lii-
kevaihtoa. Ulkomaisten yritysten osalta lii-
kevaihto voitaisiin siten määritellä kirjanpito-
laissa tarkoitettua liikevaihtoa vastaavasti. 
Pykälän uuden 8 momentin mukaan seuraa-
musmaksu määrättäisiin pykälän nykyisen 
5 momentin tavoin valtiolle. 

42 §. Hallinnollisen seuraamuksen mää-
räämättä jättäminen. Pykälään ehdotetaan 
uutta 5 momenttia, jonka mukaan Finanssi-
valvonta voisi jättää seuraamusmaksun mää-
räämättä tai lykätä sen määräämistä oikeus-
henkilölle, jos se tekisi samasta asiasta lain 
3 c §:ssä tarkoitetun ilmoituksen viranomai-
selle tai ryhtyisi muuhun laissa säädettyyn 
valvontatoimenpiteeseen. Kyseisen säännök-
sen perusteella Finanssivalvonnalle jäisi siten 
harkintavaltaa seuraamusmaksun määräämi-

sessä esimerkiksi silloin, kun se on tehnyt 
samaa asiaa koskevan tutkintapyynnön esi-
tutkintaviranomaiselle. Toiseksi Finanssival-
vonta voisi säännöksen nojalla esimerkiksi 
jättää seuraamusmaksun määräämättä niissä 
tilanteissa, joissa jokin muu laissa säädetty 
valvontatoimenpide, kuten esimerkiksi toi-
meenpanokielto tai uhkasakko, olisi tarkoi-
tuksenmukaisempi ja riittävä keino. Seuraa-
musmaksusäännöksen soveltamisalaan kuu-
luvien tekojen lähtökohtaisen moitittavuuden 
vuoksi seuraamusmaksun määräämättä jät-
täminen ehdotetun säännöksen perusteella tu-
lisi kuitenkin olla poikkeuksellista. Lain 
3 luvussa säädettyjä valvontavaltuuksia tulisi 
pääsääntöisesti käyttää seuraamusmaksun 
määräämisen ohella. 

42 a §. Hallinnollisten seuraamusten mää-
räämisoikeuden vanhentuminen. Lukuun eh-
dotetaan lisättäväksi uusi pykälä hallinnollis-
ten seuraamusten määräämisoikeuden van-
hentumisesta. Ehdotetun pykälän 1 momentin 
mukaan rikemaksua ei saisi määrätä tai jul-
kista varoitusta antaa, jos päätöstä rikemak-
sun määräämisestä tai julkisen varoituksen 
antamisesta ei olisi tehty viiden vuoden kulu-
essa siitä päivästä, jona rikkomus tai laimin-
lyönti tapahtui, tai jatketun rikkomuksen 
taikka laiminlyönnin osalta viiden vuoden 
kuluessa siitä päivästä, jona rikkomus tai 
laiminlyönti päättyi.  

Ehdotetun 2 momentin mukaan Finanssi-
valvonta ei saisi määrätä seuraamusmaksua 
tai tehdä esitystä sen määräämistä markkina-
oikeudelle, jos Finanssivalvonnan päätöstä 
seuraamusmaksun määräämiseksi tai Finans-
sivalvonnan esitystä markkinaoikeudelle seu-
raamusmaksun määräämiseksi ei olisi tehty 
kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, 
jona rikkomus tai laiminlyönti tapahtui, tai 
jatketun rikkomuksen taikka laiminlyönnin 
osalta viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, 
jona rikkomus tai laiminlyönti päättyi.  

Edellä mainitut määräajat laskettaisiin rik-
komuksen tekopäivästä. Laiminlyöntien osal-
ta vanheneminen alkaisi siitä hetkestä, kun 
laiminlyöty teko olisi viimeistään tullut teh-
dä. Jatketun teon tai laiminlyönnin osalta 
vanheneminen alkaisi jatketun teon tai lai-
minlyönnin päättymisestä. 

43 §. Rikemaksun, julkisen varoituksen ja 
seuraamusmaksun julkistaminen. Pykälän 
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1 ja 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi 
direktiivin 68 artiklan johdosta.  

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin vaatimus, 
jonka mukaan seuraamusta koskevat tiedot 
olisi pidettävä Finanssivalvonnan internetsi-
vuilla viiden vuoden ajan. Seuraamusta kos-
kevilla tiedoilla tarkoitettaisiin sekä tietoja it-
se rikkomuksesta että tietoa seuraamuksen 
kohteena olevan luonnollisen henkilön tai oi-
keushenkilön nimestä, jollei pykälän 2 mo-
mentista muuta johtuisi. Viiden vuoden ajan-
jakso alkaisi siitä, kun seuraamus julkistetaan 
internetsivuilla.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, jonka mukaan seuraamus voitai-
siin poikkeuksellisesti julkistaa ilman seu-
raamuksen kohteena olevan henkilön nimeä, 
jos 1 momentissa tarkoitettu julkistaminen 
vaarantaisi finanssimarkkinoiden vakauden 
tai meneillään olevan viranomaistutkinnan 
taikka aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa osa-
puolille tai olisi luonnolliselle henkilölle 
kohtuutonta. Säännös perustuu luottolaitosdi-
rektiivin 68 artiklaan.  

Pykälään ehdotetaan myös uutta 3 moment-
tia, jonka mukaan seuraamuksen julkistamis-
ta voitaisiin lykätä edellyttäen, että 2 mo-
mentissa tarkoitettujen edellytysten voitaisiin 
olettaa lakkaavan kohtuullisessa ajassa. 
Säännöksen tarkoitus on mahdollistaa seu-
raamuksen julkistamisen lykkääminen koh-
tuulliseksi ajaksi niissä käytännössä harvinai-
sissa tilanteissa, joissa seuraamuksen nime-
tönkin julkistaminen voisi esimerkiksi vaa-
rantaa finanssimarkkinoiden vakauden tai 
meneillään olevan viranomaistutkinnan.  

44 a §. Seuraamuksista ilmoittaminen Eu-
roopan valvontaviranomaisille. Pykälän 
1 momentin 1 kohtaa ehdotetaan muutettava 
siten, että siihen lisättäisiin velvollisuus toi-
mittaa tiedot myös seuraamukseen kohdistu-
neesta mahdollisesta muutoksenhausta ja sen 
lopputuloksesta. Säännös perustuu luottolai-
tosdirektiivin 69 artiklaan. Pykälän nykyisen 
2 momentin perusteella ilmoittamisvelvolli-
suus koskisi seuraamusten ohella myös Fi-
nanssivalvonnan määräämiä pysyviä kielto-
päätöksiä. 

52 §. Tietojenvaihto. Pykälää ehdotetaan 
tarkistettavaksi siten, että siinä viitattaisiin 
selvyyden vuoksi myös muissa EU-
säädöksissä kuin direktiiveissä, erityisesti 

EU-asetuksissa sekä direktiivien ja asetusten 
nojalla annetuissa teknisissä standardeissa 
asetettuihin velvoitteisiin. Ulkomaisella 
ETA-valvontaviranomaisella tarkoitettaisiin 
myös EKP:a sen ollessa toimivaltainen val-
vontaviranomainen. 

60 §. Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tarkas-
taminen sekä tietojensaanti ulkomaiselta 
ETA-sivuliikkeeltä ja muulta ulkomaiselta 
valvottavalta. Pykälää ehdotetaan tarkistetta-
vaksi direktiivin 52 artiklan 3 kohdan mukai-
sesti siten, että Finanssivalvonta voisi toi-
meenpanna tarkastuksia ulkomaisessa ETA-
sivuliikkeessä myös omasta aloitteestaan. 
Tämän edellytyksenä olisi kuitenkin maini-
tun artiklan mukaisesti, että tarkastus on pe-
rusteltua Suomen rahoitusmarkkinoiden va-
kauden kannalta. Säännös tulisi sovelletta-
vaksi lähinnä sellaisissa tilanteissa, joissa ul-
komaisen luottolaitoksen on sen Suomessa 
olevan sivuliikkeen toiminnan laadun, laa-
juuden tai monimutkaisuuden vuoksi mah-
dollista ottaa sivuliikkeen kautta riskejä, jot-
ka voivat vaarantaa Suomen rahoitusmarkki-
noita kohtaan tunnettavan luottamuksen tai 
vakauden taikka muutoin aiheuttaa häiriöitä 
Suomen rahoitusmarkkinoilla.  

Momentissa mainitussa tarkoituksessa Fi-
nanssivalvonta voisi myös asettaa sivuliik-
keelle säännöllisen raportointivelvollisuuden 
Finanssivalvonnasta annetun lain 18 §:n 
2 momentin mukaisesti.  

Pykälään lisättäisiin niin ikään mainitun 
artiklan 3 kohtaa vastaavasti uusi 6 moment-
ti, jonka mukaan Finanssivalvonnan olisi il-
moitettava tämän pykälän nojalla saamansa 
tiedot kotivaltion valvontaviranomaiselle sil-
tä osin kuin tiedot ovat merkittäviä koko 
luottolaitoksen taloudellisen aseman valvon-
nan tai Suomen rahoitusmarkkinoiden va-
kauden kannalta. 

61 §. Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja 
muuhun ulkomaiseen ETA-valvottavaan ja 
toisen ETA-valtion valvonnassa olevaan 
säänneltyyn markkinaan kohdistuvasta toi-
menpiteestä ilmoittaminen sekä ulkomaisen 
ETA-sivuliikkeen ja muun ulkomaisen ETA-
valvottavan toiminnan rajoittaminen ja kiel-
täminen. Pykälän sanamuotoa ehdotetaan 
tarkistettavaksi nykyisestä vastaamaan pa-
remmin direktiivin 41 artiklaa, erityisesti sen 
1 kohdan b alakohtaa. 
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62 §. Toimiluvan myöntämiseen ja peruut-
tamiseen sekä omistajavalvontaan liittyvä 
tietojenvaihto. Pykälän otsikko ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan paremmin pykälän 
sisältöä. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi direktiivin 
20 artiklan 3 kohdan mukaisesti uusi 2 mo-
mentti, jossa säädettäisiin Finanssivalvonnan 
velvollisuudesta antaa mainitussa direktiivin 
kohdassa tarkoitetut tiedot toisen ETA-
valtion valvontaviranomaiselle tilanteissa, 
joissa Finanssivalvonta toimii konsolidoidus-
ta valvonnasta vastaavana viranomaisena ja 
toisen ETA-valtion viranomainen on myön-
tämässä konsolidoidun valvonnan piiriin tu-
levalle luottolaitokselle, sijoituspalveluyri-
tykselle, rahastoyhtiölle toimiluvan.   

Säännös on tarkoituksenmukaista ulottaa 
koskemaan myös muiden valvottavien ryh-
mävalvontaa. Ryhmävalvonnalla tarkoitettai-
siin pykälässä luottolaitosten, sijoituspalve-
luyritysten ja maksulaitosten konsolidoitua 
valvontaa ja vakuutusyhtiöiden ryhmäval-
vontaa. 

65 §. Ryhmittymän valvontaan liittyvä Fi-
nanssivalvonnan tiedonantovelvollisuus. Py-
kälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi vas-
taamaan paremmin pykälän sisältöä. 

Pykälän 4 momentti ehdotetaan siirrettä-
väksi muuttamattomana 65 a §:n uudeksi 
5 momentiksi lain rakenteen selkeyttämisek-
si.  

65 a §. Ryhmittymän valvontaa koskeva 
muu yhteistyö. Pykälän otsikko ehdotetaan 
muutettavaksi vastaamaan paremmin pykälän 
uutta sisältöä. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 1—3 momentti, jolloin nykyisen 
pykälän säännös siirtyy muuttamattomana 
4 momentiksi. Pykälän 5 momentti vastaisi 
nykyistä 65 §:n 4 momenttia. 

Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan sisällytet-
täväksi pääosin nykyisen lain 90 §:n 1 §:ää 
vastaava yleissäännös yhteistyöstä luottolai-
toksen konsolidoidun taloudellisen aseman 
valvonnassa. Säännös perustuisi direktiivin 
117 artiklan 1 kohtaan, mutta se ulotettaisiin 
koskemaan myös vakuutusyhtiöiden lisäval-
vontaa. Mainitun artiklan mukaisesta tieto-
jenluovutusvelvollisuudesta toiselle ETA-
valvontaviranomaiselle säädettäisiin edelleen 
65 §:ssä. Ryhmällä tarkoitettaisiin momentis-
sa sekä luottolaitoksen tai sijoituspalveluyri-

tyksen konsolidointiryhmää että vakuutusyh-
tiölaissa tarkoitettua vakuutusryhmittymää.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, joka vastaisi osaltaan direktiivin 
117 artiklan 4 kohtaa, mutta se ulotettaisiin 
koskemaan 1 momentin tavoin myös vakuu-
tusyhtiöiden lisävalvontaa. Momentti koskisi 
tilanteita, joissa Finanssivalvonta tekee mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen sellaisen val-
vottavan osalta, joka kuuluu ulkomaisen val-
vottavan kanssa samaan konsolidointiryh-
mään tai vakuutusryhmittymään. Finanssi-
valvonnan olisi momentissa tarkoitetuissa ti-
lanteissa aina kuultava ryhmän valvonnasta 
vastaavaa ETA-valvontaviranomaista. Sitä 
vastoin Finanssivalvonnan harkinnassa olisi, 
onko tarpeen kuulla myös ryhmään kuuluvi-
en yritysten valvonnasta vastaavia muita 
ETA-valvontaviranomaisia. 

Momentin 1 kohta koskisi merkittävää 
muutosta valvottavan omistus- tai hallintora-
kenteessa. Tällaisia olisivat ainakin tilanteet, 
joissa tosiasiallinen määräysvalta valvotta-
vassa muuttuu, sekä merkittävät organisaa-
tiouudistukset. 

Momentin 2 kohta koskisi päätöstä, jolla 
Finanssivalvonta kieltää huomattavan omis-
tusosuuden hankkimisen Finanssivalvonnasta 
annetun lain 32 a §:n nojalla. 

Momentin 3 kohta koskisi Finanssivalvon-
nasta annetun lain 4 luvussa tarkoitetun hal-
linnollisen seuraamuksen määräämistä kos-
kevaa päätöstä. 

Momentin 4 kohta koskisi harkinnanvarai-
sen valvottavakohtaisen lisäpääomavaati-
muksen asettamista valvottavalle.  

Momentin 5 kohdassa tarkoitettuna valvon-
tatoimena olisi pidettävä ainakin valvottavan 
toimiluvan peruuttamista ja toimiluvan mu-
kaisen toiminnan rajoittamista sekä Finanssi-
valvonnasta annetun lain 32 c §:ssä tarkoitet-
tua äänivallan käytön rajoittamista. Lisäksi 
edellä mainitun direktiivikohdan mukaan täl-
laisena valvontatoimena olisi pidettävä aina-
kin päätöstä kieltää EU:n vakavaraisuusase-
tuksen 312 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun si-
säisen menetelmän käyttö luottolaitoksen 
toiminnallisen riskin pääomavaatimuksen 
laskemisessa. Muiden päätösten osalta Fi-
nanssivalvonnan tulisi harkita, onko kyseessä 
sellainen päätös, joka voisi olennaisesti vai-
kuttaa joko välittömästi tai välillisesti konso-
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lidointiryhmän tai vakuutusryhmän taikka 
ryhmään kuuluvan yksittäisen toisen ETA-
valvontaviranomaisen valvonnassa olevan 
valvottavan taloudelliseen asemaan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin velvol-
lisuudesta kuulla ryhmävalvonnasta vastaa-
vaa toista ETA-valvontaviranomaista ennen 
3—5 kohdassa tarkoitettujen päätösten teke-
mistä. Momentti vastaisi luottolaitosten osal-
ta luottolaitosdirektiivin 117 artiklan 4 koh-
taa. Momentin 2 kohtaa koskevaan päätök-
sentekoon liittyvästä yhteistyöstä toisen 
ETA-valvontaviranomaisen kanssa säädetään 
Finanssivalvonnasta annetun lain 32 a §:ssä. 

65 c §. Valvontakollegion tehtävä ja toi-
minta. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. 

66 §. Valvontapöytäkirjat. Pykälää ehdote-
taan tarkistettavaksi siten, että valvontayh-
teistyötä koskevat periaatteet ja menettely 
olisi vahvistettava kaikissa tilanteissa, joissa 
valvottavan tai sen konsolidointiryhmään 
kuuluvan yrityksen valvontaan osallistuu toi-
sen valtion valvontaviranomainen.  

71 §. Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tieto-
ja. Pykälän 1 momentin 11 kohtaan ehdote-
taan lisättäväksi maininta Euroopan keskus-
pankista YVM-asetuksen ja sen nojalla an-
nettavien säädösten johdosta, jolloin Finans-
sivalvonnalla olisi salassapitosäännösten es-
tämättä oikeus luovuttaa EKP:lle tarpeellisia 
tietoja sen mainitussa asetuksessa tarkoitettu-
jen ja muiden tehtävien hoitamiseksi. Pykä-
län 1 momentin 12 kohtaan tehtäisiin laki-
tekninen tarkistus uuden 13 kohdan lisäämi-
sen johdosta. Ehdotetun uuden 13 kohdan 
mukaan Finanssivalvonnalla olisi salassapi-
tosäännösten estämättä oikeus luovuttaa tar-
peellisia tietoja luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa tarkoitetulle talletussuojarahas-
tolle sekä sijoituspalvelulaissa tarkoitetulle 
sijoittajien korvausrahastolle. Säännös on 
tarpeen, koska mainitut tahot saattavat esi-
merkiksi rahoitusmarkkinoita uhkaavassa 
kriisitilanteessa tai muussa markkinahäiriöti-
lanteessa tai yksittäistä valvottavaa uhkaavan 
kriisin yhteydessä tarvita laissa säädettyjen 
tehtäviensä asianmukaiseksi hoitamiseksi ja 
tallettajien sekä sijoittajien oikeuksien tur-
vaamiseksi Finanssivalvonnalta tietoa, joka 

muuten olisi salassa pidettävää. Tallettajien 
ja sijoittajien oikeuksien turvaamiseksi voi 
syntyä tilanteita, jolloin salassa pidettäviä tie-
toja on perusteltua luovuttaa jo ennen talle-
tussuojarahaston tai sijoittajien korvausrahas-
ton maksuvelvollisuuden alkamista. Tiedot 
voitaisiin näissä tilanteissa luovuttaa salassa-
pitosäännösten estämättä, mutta tietojen vas-
taanottaja olisi velvollinen noudattamaan sa-
lassapitovelvollisuutta. 

Pykälän 6 momenttia muutettaisiin rahoi-
tusmarkkinaviranomaisten välisen tiedon-
vaihdon tehostamiseksi siten, että velvolli-
suus luovuttaa näitä tietoja momentissa mai-
nituille viranomaisille ei enää perustuisi yk-
sinomaan Finanssivalvonnan subjektiiviseen 
arvioon vaan tietojenantovelvollisuuden syn-
tymistä voitaisiin arvioida objektiivisin pe-
rustein. Tiedot olisi luovutettava salassapito-
säännösten estämättä, mutta tietojen vastaan-
ottaja olisi velvollinen noudattamaan salas-
sapitovelvollisuutta viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukai-
sesti. 

71 a §. Rikkomusten ilmoittaminen. Pykä-
lässä ehdotetaan säädettävän direktiivin edel-
lyttämästä rikkomuksia koskevien ilmoitus-
ten vastaanottamista koskevasta valvontavi-
ranomaisen järjestelmästä. Direktiivin 71 ar-
tiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimivaltaiset viranomai-
set luovat tehokkaat ja luotettavat mekanis-
mit, joilla kannustetaan raportoimaan toimi-
valtaisille viranomaisille asetuksen ja direk-
tiivin voimaan saattamiseksi annettujen kan-
sallisten säännösten mahdollisista tai tosiasi-
allisista rikkomuksista. Artiklan 2 kohdan 
mukaan edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin 
mekanismeihin on sisällyttävä ainakin seu-
raavat: a) erityismenettelyt rikkomuksia kos-
kevien ilmoitusten vastaanottamista ja niihin 
liittyviä jatkotoimia varten; b) laitoksessa 
tehdyistä rikkomuksista ilmoittavien työnte-
kijöiden asianmukainen suojelu ainakin kos-
totoimilta, syrjinnältä tai muulta epäoikeu-
denmukaiselta kohtelulta; c) rikkomuksista 
ilmoittavan henkilön henkilötietojen suojaa-
minen ja sen luonnollisen henkilön henkilö-
tietojen suojaaminen, jonka väitetään olevan 
vastuussa rikkomuksesta, direktiivin 
95/46/EY mukaisesti ja d) selkeät säännöt, 
joilla varmistetaan, että luottamuksellisuus 



 HE 39/2014 vp  
  

 

103

suhteessa laitoksessa tehdyistä rikkomuksista 
ilmoittajaan taataan kaikissa tapauksissa, 
jollei ilmaisemista edellytetä kansallisessa 
lainsäädännössä myöhempien tutkimusten tai 
oikeuskäsittelyjen yhteydessä. 

Direktiivin vaatimusten mukaisesti pykälän 
1 momentti asettaisi Finanssivalvonnalle vaa-
timuksen ylläpitää järjestelmää, jonka kautta 
se voisi vastaanottaa ilmoituksia finanssi-
markkinoita koskeviin säännöksiin liittyvistä 
väärinkäytösepäilyistä. Kyseiselle järjestel-
mälle tai menettelylle ei asetettaisi erityisiä 
sisältö- tai muotovaatimuksia ilmoitusten 
vastaanottamiseksi. Finanssivalvonta voisi si-
ten itse päättää millaisen mekanismin väli-
tyksellä se ottaisi ilmoituksia vastaan. Sään-
nöksessä ei ole rajattu ilmoituksen tekijää, 
vaan kuka tahansa henkilö voisi raportoida 
epäilyn rikkomuksen Finanssivalvonnalle. 
Näin myös esimerkiksi luottolaitosten palve-
luksessa olevat henkilöt voisivat ilmoittaa 
epäilemänsä väärinkäytöksen joko luottolai-
toksen sisäisesti tai Finanssivalvonnalle tai 
kummallekin.  

Säännöksessä ei ehdoteta säädettävän erik-
seen tietojen salassapitovelvollisuudesta. Il-
moituksen tekijän ja ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön henkilötiedot olisivat viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) mukaan kuitenkin salassa pi-
dettäviä Ehdotettu säännös ei edellyttäisi, että 
ilmoitus on voitava tehdä Finanssivalvonnal-
le nimettömästi. Finanssivalvonnan on kui-
tenkin huolehdittava siitä, että ilmoittajaa 
koskeviin henkilötietoihin on pääsy vain niil-
lä henkilöillä, jotka niitä virkatehtävien suo-
rittamiseksi välttämättä tarvitsevat. Ilmoitus-
ten tekijöiden kattavan suojan varmistami-
seksi on myös tärkeää, että tiedon antaneen 
henkilöllisyys ei paljastu Finanssivalvonnan 
ulkopuolisille, ellei laissa toisin erikseen sää-
detä. Tietoja voidaan joutua ilmaisemaan 
esimerkiksi asian myöhemmässä esitutkin-
nassa ja oikeuskäsittelyn yhteydessä. Finans-
sivalvonnalla olisi salassapitosäännöksen es-
tämättä oikeus antaa tietoja viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) ja Finanssivalvonnasta annetussa 
laissa säädetyin edellytyksin.  

Järjestelmän ylläpito asettaisi Finanssival-
vonnalle velvollisuuden noudattaa henkilö-
tietojen käsittelyssä myös henkilötietolakia 

(523/1999). Finanssivalvonta olisi henkilötie-
tolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Rekiste-
riin talletettaisiin Finanssivalvonnalle ilmoi-
tettuja tietoja epäillyistä rikkomuksista liitty-
en finanssimarkkinoita koskeviin säännöksiin 
tai määräyksiin. Finanssivalvonta käyttäisi 
kyseisiä tietoja väärinkäytösepäilyjen selvit-
tämiseen. Henkilötietolain mukaisesti rekis-
teriin talletettaisiin vain väärinkäytösepäily-
jen selvittämiseksi tarpeellista tietoa. Tieto-
jen oikeellisuus on pyrittävä varmistamaan 
tietoja käytettäessä.  

Pykälän 2 momentin mukaan Finanssival-
vonnan olisi säilytettävä viiden vuoden ajan 
edellä 1 momentissa tarkoitettuja tarpeellisia 
tietoja. Tiedot olisi poistettava viiden vuoden 
kuluttua ilmoituksen tekemisestä, jollei tieto-
jen edelleen säilyttäminen olisi tarpeen rikos-
tutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin, 
viranomaistutkinnan taikka ilmoituksen teki-
jän tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön 
oikeuksien turvaamiseksi. Tietojen edelleen 
säilyttämisen tarpeellisuus olisi tutkittava 
viimeistään kolmen vuoden kuluttua edelli-
sestä tietojen säilyttämisen tarpeellisuuden 
tarkistamisesta. Tarkistamisesta olisi tehtävä 
merkintä. Vääriksi tai tarpeettomiksi osoit-
tautuneet tiedot olisi kuitenkin poistettava 
rekisteristä mahdollisimman nopeasti.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin rajoi-
tuksia rekisteröidyn tarkastusoikeuteen. Il-
moituksen kohteena olevalla rekisteröidyllä 
henkilöllä ei olisi tarkastusoikeutta 1 ja 2 
momentissa tarkoitettuihin tietoihin, jos tie-
tojen antaminen saattaisi haitata epäiltyjen 
rikosten tai väärinkäytösten selvittämistä. 
Tietosuojavaltuutettu voisi rekisteröidyn 
pyynnöstä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tar-
koitettujen, rekisteröityä koskevien tietojen 
lainmukaisuuden. Tarkastusoikeuden rajaa-
minen on perusteltua siksi, että tarkastusoi-
keus voisi henkilötietolain 27 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla haitata rikosten ehkäisemistä tai 
selvittämistä. Rekisteröidyn tarkastusoikeus 
voisi kuitenkin lisäksi haitata rikosoikeudel-
lisesti rangaistaviin tekoihin rinnastettavien 
finanssimarkkinoita koskevien väärinkäytös-
ten ehkäisemistä ja selvittämistä. Tästä syys-
tä pelkkää henkilötietolain 27 §:ssä määritel-
tyä yleistä tarkastusoikeuden rajoitusta ei 
voida pitää riittävänä. Tietosuojavaltuutetulla 
olisi kuitenkin oikeus rekisteröidyn pyynnös-
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tä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen, 
rekisteröityä koskevien tietojen lainmukai-
suus. 
 
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 
 

Ehdotetun voimaantulosäännöksen mukaan 
tekoon ja laiminlyöntiin, joka on tehty ennen 
tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 
 
1.3 Maksulaitoslaki 

2, 21, 28, 30 ja 31 §. Pykälissä olevat viit-
taukset luottolaitostoiminnasta annettuun la-
kiin muutettaisiin vastaamaan ehdotettua la-
kia luottolaitostoiminnasta. Pykälien asiasi-
sältö ei muuttuisi muilta osin kuin mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain muuttumi-
sesta johtuu. 

39 §. Asiakkaiden tunteminen. Pykälän 
1 momenttiin tehtäisiin tekninen tarkistus ra-
hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
misestä ja selvittämisestä annetun lain 
(503/2008) 8 §:ää vastaavasti.  

41 a ja 41 b §. Lakiin ehdotetaan lisättä-
väksi valmiussuunnittelua koskeva uusi 41 a 
ja 41 b §, joilla korvattaisiin nykyisessä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 123 ja 
124 §:ssä pykälässä olevat maksutoimintaa 
harjoittavia rahoituslaitoksia koskevat sään-
nökset. Mainittuja pykäliä vastaavia ehdote-
tun luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 32 ja 33 §:ää muutettaisiin vastaa-
vasti poistamalla edellä ehdotetulla tavalla 
mainituista lainkohdista tällaisia rahoituslai-
toksia koskevat viittaukset. Lain asiasisältö ei 
muuttuisi. 
 
1.4 Laki liikepankeista ja muista osake-

yhtiömuotoisista luottolaitoksista 

1 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 

2 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 a §, jossa säädettäisiin hallituksen jäsenten 
vähimmäismäärästä ja velvollisuudesta ni-
mittää luottolaitokselle toimitusjohtaja. 
Säännös on tarpeen lisätä lakiin, koska lain 

säätämisen jälkeen osakeyhtiölakia on muu-
tettu siten, että ehdotetut vaatimukset eivät 
enää ole voimassa suoraan osakeyhtiölain 
nojalla. 

4 §. Pykälä ehdotetaan kumottavaksi EU:n 
vakavaraisuusasetuksen johdosta, koska py-
kälässä tarkoitetut sitoumukset on mainitussa 
asetuksessa määritelty aiempaa laajemmin 
eivätkä kaikilta osin enää rinnastu osakeyh-
tiölaissa tarkoitettuihin pääomalainoihin. 

6, 9, 10, 23 ja 25 §. Pykälässä olevat viit-
taukset luottolaitostoiminnasta annettuun la-
kiin muutettaisiin vastaamaan ehdotettua la-
kia luottolaitostoiminnasta. 
 
 
1.5 Säästöpankkilaki 

1, 40 i, 41, 62, 63, 69, 78, 82, 83, 87 i ja 
87 j §. Pykälissä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. Lain 40 h §:n 1 ja 2 momenttia tar-
kistettaisiin EU:n vakavaraisuusasetuksen 
29 artiklaa vastaavasti poistamalla säästö-
pankin velvollisuus kantarahasto-osuuksien 
lunastamiseen. Lain 41 §:ssä oleva viittaus 
säästöpankkitarkastukseen kumottaisiin 7 lu-
vun ehdotetun kumoamisen johdosta. Lain 
41 a §:ää ehdotetaan tarkistettavaksi maini-
tun asetuksen 29 artiklan johdosta edellyttä-
mällä, ettei pykälässä tarkoitettu varojen ja-
kaminen saisi johtaa omien varojen vähene-
miseen alle säädetyn vähimmäismäärän. Li-
säksi 63 §:n 2 momentin 11 kohdasta ja 
83 §:n 2 momentin 12 kohdasta poistettaisiin 
viittaus pääomalainoihin rinnastettaviin si-
toumuksiin, koska ne on EU:n vakavarai-
suusasetuksessa määritelty aiempaa laajem-
min eivätkä kaikilta osin enää rinnastu pää-
omalainoihin.  

93—100 §. Pykälät ehdotetaan kumotta-
viksi. Ehdotuksesta seuraa, että säästöpankki-
tarkastuksella ei enää olisi lakisääteistä ase-
maa. 

106 ja 107 §. Pykälissä olevat viittaukset 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. 

108 §. Pykälästä poistettaisiin viittaus sääs-
töpankkitarkastukseen 7 luvun ehdotetun 
kumoamisen johdosta. 
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120, 122, 124 ja 125 §. Pykälissä olevat 
viittaukset luottolaitostoiminnasta annettuun 
lakiin muutettaisiin vastaamaan ehdotettua 
lakia luottolaitostoiminnasta. Lisäksi 
125 §:stä poistettaisiin viittaus säästöpankki-
tarkastukseen. 

127 §. Lain nykyisen 127 §:n säännös sääs-
töpankkirikkomuksesta ehdotetaan kumotta-
vaksi. Kyseisten säästöpankkirikkomukseen 
nykyisin sisältyvien säännösten rikkomiseen 
ehdotetaan sen sijaan jatkossa sovellettavan 
Finanssivalvonnasta annetussa laissa ja luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvussa 
säädettyä hallinnollista seuraamusmaksu-
säännöstä.  

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 127 §, 
jossa säädettäisiin rangaistavaksi osakeyhtiö-
lain 25 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohtaa ja 
osuuskuntalain 22 luvun 1 §:n 1 momentin 1 
kohtaa vastaavasti tilintarkastajan lausuntoa 
koskevien säännösten rikkominen. Rangais-
tussäännös koskisi sulautumisen ja jakautu-
misen yhteydessä annettavaa tilintarkastajan 
lausuntoa.  
 
 
1.6 Laki osuuspankeista ja muista 

osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista 

1, 4, 9, 11, 12, 13, 22, 32 ja 50 §. Pykälissä 
olevat viittaukset luottolaitostoiminnasta an-
nettuun lakiin muutettaisiin vastaamaan eh-
dotettua lakia luottolaitostoiminnasta. Lisäksi 
22 §:ää muutettaisiin edellä ehdotettuja sääs-
töpankkilain 63 §:n 2 momentin 11 kohtaa ja 
83 §:n 2 momentin 12 kohtaa vastaavasti 
kumoamalla pykälän 2 momentti.  
 
1.7 Laki talletuspankkien yhteenliitty-

mästä 

1, 9 ja 13 §. Pykälissä olevat viittaukset 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. Pykälien asiasisältö ei 
muuttuisi muilta osin kuin mitä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain muuttumisesta joh-
tuu. 

17 §. Yhteenliittymän ohjaus. Nykyisen 
pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että 
siinä tarkoitetuille keskusyhteisön ohjeille 

olisi saatava Finanssivalvonnan hyväksyntä 
siltä osin kuin ohjeita sovelletaan niihin jä-
senluottolaitoksiin, joihin sovelletaan 
21 §:ssä tarkoitettuja määrällisiä vaatimuksia 
koskevia poikkeuksia. Finanssivalvonta ei 
kuitenkaan voisi asettaa hyväksymisen eh-
doksi, että näihin jäsenluottolaitoksiin sovel-
lettaisiin 21 §:ää ankarampia määrällisiä vaa-
timuksia. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
3 momentti, jossa säädettäisiin Finanssival-
vonnan oikeudesta antaa tarvittaessa tarkem-
pia määräyksiä 1 momentissa tarkoitettujen 
ohjeiden sisällöstä. Momentissa tarkoitettu-
jen määräysten ei ole tarkoitus miltään osin 
korvata edellä mainittujen ohjeiden yksityis-
kohtaista sisältöä kuten määrällisiä vaati-
muksia tai rajoituksia, vaan lähinnä yksilöidä 
pykälässä säädettyä tarkemmin ne toiminnan 
osa-alueet, jotka ohjeiden tulee kattaa, sekä 
asettaa tavoitteita ja ohjaavia periaatteita ku-
takin osa-aluetta koskevalle ohjeistukselle. 

18, 19 ja 21—23 §. Pykäliin tehtäisiin eh-
dotettua luottolaitostoiminnasta annettua la-
kia vastaavat muutokset. Lisäksi 21 §:ssä eh-
dotetaan säädettäväksi nykyisestä laista poi-
keten, että pykälän soveltamisen edellytyk-
senä olisi, että jäsenluottolaitos noudattaa 
17 §:ssä tarkoitettuja keskusyhteisön ohjeita. 

32 §. Yhteenliittymään kuuluvien yritysten 
valvonta. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
YVM-asetuksen johdosta uusi 6 momentti. 
Momentin mukaan laissa olevia viittauksia ei 
sovellettaisi Finanssivalvontaan siltä osin 
kuin EKP toimii mainitun asetuksen mukaan 
yhteenliittymään kuuluvien yritysten valvon-
nasta vastaavana viranomaisena. Asetuksesta 
seuraa käytännössä, että EKP olisi toimival-
tainen valvomaan 3 luvun säännösten nou-
dattamista. Sitä vastoin keskusyhteisön toi-
miluvan myöntämisen ja peruuttamisen osal-
ta Finanssivalvonta säilyisi toimivaltaisena 
viranomaisena, koska keskusyhteisön toimi-
lupavelvollisuus ei perustu EU-
lainsäädäntöön.  

38 ja 39 §. Pykälissä olevat viittaukset 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. Pykälien asiasisältö ei 
muuttuisi muilta osin kuin mitä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain muuttumisesta joh-
tuu. 
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1.8 Laki talletuspankin toiminnan väli-
aikaisesta keskeyttämisestä 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentissa 
oleva pykäläviittaus muutettaisiin vastamaan 
ehdotettua uutta luottolaitoslakia. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, jossa säädettäisiin direktiivin 
43 artiklan mukaisesta mahdollisuudesta so-
veltaa ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toimin-
taan kriisitilanteissa pidemmälle meneviä 
valtuuksia kuin Finanssivalvonnasta annetun 
lain 61 §:n mukaan muuten olisi mahdollista. 
Ehdotetun momentin mukaan Finanssival-
vonta voisi keskeyttää tällaisen sivuliikkeen 
toiminnan samoin edellytyksin kuin talletus-
pankin toiminnan. Myös keskeytyksen oike-
usvaikutukset määräytyisivät lähtökohtaisesti 
samalla tavalla kuin talletuspankissa. Sään-
nöksiä sovellettaessa olisi kuitenkin otettava 
huomioon, että sivuliike ei ole erillinen oike-
ushenkilö. Käytännössä ehdotetut säännökset 
merkitsisivät sitä, että sivuliikkeen edustaja 
ei saisi lähtökohtaisesti keskeytyksen aikana 
tehdä velkasitoumuksia luottolaitoksen lu-
kuun eikä maksaa luottolaitoksen erääntynei-
täkään velkoja tai muuten luovuttaa luottolai-
toksen varoja. Kyseiset rajoitukset määräy-
tyisivät tarkemmin yrityssaneerauslaissa sää-
dettyjen tarkempien periaatteiden mukaisesti 
samoin kuin talletuspankissakin. Toisin kuin 
talletuspankkia sivuliikettä ei kuitenkaan voi-
si asettaa yrityssaneeraukseen vaan yritys-
saneerauslakia sovellettaisiin ainoastaan siltä 
osin kuin siinä säädetään yrityksen oikeudes-
ta tehdä varallisuusoikeudellisia oikeustoimia 
yrityssaneeraukseen asettamisen jälkeen. 

16 §. Keskeytyksen lakkaaminen. Pykälään 
ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa 
säädettäisiin direktiivin 43 artiklan mukaises-
ti siitä, että sivuliikkeen toiminnan keskeytys 
lakkaa heti, kun sivuliikkeen kotivaltion vi-
ranomainen päättää asianomaista luottolai-
tosta koskevasta tervehdyttämistoimesta tai 
likvidaatiomenettelyn aloittamisesta. 
 
1.9 Laki valtion vakuusrahastosta 

11 a, 12 a, 14 ja 19 a §. Pykälissä olevat 
viittaukset luottolaitostoiminnasta annettuun 
lakiin muutettaisiin vastaamaan ehdotettua 
lakia luottolaitostoiminnasta. Nykyisestä lais-

ta poiketen 12 a §:ssä ei erikseen viitattaisi 
EU-lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin, 
koska ne tulevat sovellettaviksi myös tuen 
kohteena olevaan pankkiin suoraan luottolai-
tostoiminnasta annetun lain nojalla. 
 
 
1.10 Laki Suomen pankista 

26 §. Pykälän otsikko ehdotetaan muutetta-
vaksi vastaamaan tarkemmin pykälän sisäl-
töä. 

Pykälän 4 momentissa olevat viittaukset 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. Lisäksi momenttia muutet-
taisiin siten, että Suomen Pankki olisi velvol-
linen kriisitilanteissa salassapitosäännösten 
estämättä luovuttamaan Finanssivalvonnalle, 
valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terve-
ysministeriölle, Valtion vakuusrahastolle, 
muille ETA-valvontaviranomaisille, muiden 
ETA-valtioiden keskuspankeille sekä muille 
ETA-valtion viranomaisille, jotka asianomai-
sessa valtiossa vastaavat finanssimarkkinoi-
den toimivuudesta, samoin kuin Euroopan 
valvontaviranomaisille ja niiden yhteyskomi-
tealle sekä Euroopan järjestelmäriskineuvos-
tolle niiden tehtäviensä hoitamiseksi tarvitta-
vat tiedot. Lisäksi tietojenantovelvollisuuden 
piiriin kuuluisivat pykälässä mainituissa 
lainkohdissa tarkemmin mainitut edellä mai-
nittuihin viranomaisiin rinnastuvat viran-
omaiset. Kriisitilanteella tarkoitettaisiin Eu-
roopan pankkiviranomaisen perustamisesta 
annetun asetuksen 18 artiklassa tarkoitettua 
kriisitilannetta. Tietojenantovelvollisuus ra-
joittuisi kussakin tilanteessa niille viranomai-
sille annettaviin tietoihin, jotka asianomai-
sessa tilanteessa tarvitsevat näitä tietoja omi-
en tehtäviensä hoitamiseksi. 

Muille viranomaisille luovutettaviin tietoi-
hin sovellettaisiin, mitä viranomaisten toi-
minnan julkisuudesta annetussa laissa sääde-
tään. 
 
 
1.11 Laki kiinnitysluottopankkitoimin-

nasta 

2, 5 ja 7 §. Pykälissä olevat viittaukset 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
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tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. 

10 §. Kiinnitysluottopankkitoiminnan lu-
vanvaraisuus. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi ehdotettua luottolaitoslain 9 luvun 17 
§:n 5 momenttia vastaavasti, että pykälässä 
tarkoitetun luvan yhtenä edellytyksenä on, et-
tä luottolaitos täyttää mainitussa momentissa 
vakuudelliselle varainhankinnalle asetetut 
vaatimukset. 

19 §. Tilinpäätös ja osavuosikatsaus. Pykä-
lässä oleva viittaus luottolaitoslakiin muutet-
taisiin vastaamaan ehdotettua uutta lakia. 
 
 
1.12 Laki hypoteekkiyhdistyksistä 

1 ja 26 §. Pykälissä olevat viittaukset luot-
tolaitostoiminnasta annettuun lakiin muutet-
taisiin vastaamaan ehdotettua lakia luottolai-
tostoiminnasta. 
 
 
 
1.13 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmit-

tymien valvonnasta  

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 
1 kohdassa oleva viittaus luottolaitoslakiin 
muutettaisiin vastaamaan ehdotettua uutta la-
kia. 

3 §. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä. Py-
kälän 3 momentin 1 kohdassa oleva viittaus 
luottolaitoslakiin muutettaisiin vastaamaan 
ehdotettua uutta lakia. 

4 §. Ryhmittymään sovellettavat kynnysar-
vot. Pykälän 4 momenttia muutettaisiin EU:n 
vakavaraisuusasetusta vastaavasti korjaamal-
la viittaus kansallisen lain sijasta mainittuun 
asetukseen. Momentissa tarkoitettu luotto-
vasta-arvo määräytyisi mainitun asetuksen 
111 artiklan ja liitteen I mukaisesti.  

17 §. Taloudellisen aseman valvonnan so-
veltamisala. Nykyisestä laista poiketen rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymän taloudellisen 
aseman valvonnan soveltamisalaan ei luettai-
si nyt kumottavan luottolaitoslain 76 §:n 
3 momentissa tarkoitettuja tytäryrityksiä 
(muut tytäryritykset kuin luottolaitokset, si-
joituspalveluyritykset rahoituslaitokset ja 
palveluyritykset), koska tällaisia tytäryrityk-
siä ei EU:n vakavaraisuusasetuksen mukai-

sesti luettaisi myöskään luottolaitoksen ta-
loudellisen aseman valvonnan sovelta-
misalaan eikä niitä myöskään finanssikong-
lomeraattidirektiivin mukaan ole sisällytettä-
vä ryhmittymän vakavaraisuuslaskentaan.  

18 §. Ryhmittymään kuuluvien yritysten 
omien varojen ja omien varojen vähimmäis-
määrän laskeminen. Pykälän 1 momentin 
a ja h kohtaa muutettaisiin kohdassa maini-
tun lain pykäläviittauksen osalta ehdotettua 
uutta lakia vastaavaksi. 

21 §. Asiakasriskit. Nykyisestä laista poi-
keten pykälässä viitattaisiin ainoastaan sii-
hen, mitä muualla laissa säädetään konsoli-
doiduista asiakasriskeistä. Ryhmittymän 
asiakasriskeihin sovellettaisiin siten EU:n 
vakavaraisuusasetuksen ja luottolaitoslain 
10 luvun 11 §:n säännöksiä. 

22 §. Asiakasriskejä koskevat rajoitukset. 
Pykälä kumottaisiin, koska edellä ehdotettu 
21 § kattaisi myös asiakasriskejä koskevat ra-
joitukset. 

28 §. Konsernitilinpäätös. Pykälän 2 mo-
mentti muutettaisiin ehdotettua luottolaitos-
toiminnasta annettua lakia vastaavasti kor-
vaamalla viittaus 9 luvun sijasta 12 lukuun. 

31 §. Finanssivalvonnan tehtävät. Pykälän 
1 momentin 2 kohdassa oleva viittaus luotto-
laitoslakiin muutettaisiin vastaamaan ehdo-
tettua uutta lakia. Lisäksi pykälän nykyisen 
2 momentin sisältö siirrettäisiin osaksi ehdo-
tettua 1 momentin 2 kohtaa asiasisällöltään 
muuttumattomana. 

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi YVM-asetuksen johdosta. Momentin 
mukaan laissa olevia viittauksia Finanssival-
vontaan sovellettaisiin EKP:hen siltä osin 
kuin EKP toimii mainitun asetuksen mukaan 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnas-
ta vastaavana viranomaisena. Asetuksesta 
seuraa, että EKP:hen sovellettaisiin kaikilta 
osin, mitä Finanssivalvonnasta laissa sääde-
tään, sellaisen rahoitus-ja vakuutusryhmitty-
män valvonnassa, jossa rahoitusalan yritysten 
osuus on 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla suurem-
pi kuin vakuutusalan yritysten osuus.  

35 §. Säännellyn yrityksen kuuluminen 
kolmannen maan rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymään. Pykälän 1 momenttia muutettai-
siin pykäläviittauksen osalta ehdotettua luot-
tolaitostoiminnasta annettua lakia vastaavas-
ti. 
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1.14 Sijoituspalvelulaki 

1 luku Yleiset säännökset 

4 §. Lain soveltaminen luottolaitoksiin, ra-
hastoyhtiöihin ja vaihtoehtorahastojen hoita-
jiin. Pykälässä oleva lakiviittaus muutettai-
siin koskemaan ehdotettua uutta lakia luotto-
laitostoiminnasta.  

8 §. Euroopan unionin lainsäädäntö, Eu-
roopan arvopaperimarkkinaviranomainen ja 
Euroopan pankkiviranomainen. Uudella luot-
tolaitosdirektiivillä ja EU:n vakavaraisuus-
asetuksella korvattaisiin nykyinen luottolai-
tosten toiminnan aloittamisesta ja harjoitta-
misesta annettu direktiivi 2006/48/EY ja sitä 
täydentävä luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten pääoman riittävyydestä annettu di-
rektiivi 2006/49/EY. Pykälän 3 ja 4 kohdassa 
olevia mainittujen direktiivien määritelmiä 
tarkistettaisiin vastaavasti. 

12 §. Luottolaitos ja rahoituslaitos. Pykä-
lässä olevat viittaukset luottolaitostoiminnas-
ta annettuun lakiin muutettaisiin vastaamaan 
ehdotettua lakia luottolaitostoiminnasta. 

12a §. Johto ja toimiva johto. Lakiin lisät-
täisiin johdon ja toimivan johdon määritelmä, 
joka vastaisi ehdotetussa luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 1 luvun 20 §:ssä olevaa 
määritelmää. 

16 §. Konsolidointiryhmä. Pykälän 2 mo-
menttia ehdotetaan muutettavaksi lisäämällä 
viittaus EU:n vakavaraisuusasetukseen. 
 
6 luku Sijoituspalvelun tarjoamisen 

taloudelliset toimintaedelly-
tykset ja talouden vakauden 
valvonta 

2 §. Talouden vakaus ja sen valvonta. Eh-
dotettu pykälä vastaisi asiasisällöltään pää-
osin nykyistä lakia. EU:n vakavaraisuusase-
tuksesta seuraa kuitenkin, että 1 §:n 4 ja 
5 kohdassa tarkoitetulle sijoituspalveluyri-
tykselle olisi nykyisestä laista poiketen las-
kettava asetuksen 92 artiklan mukainen pää-
omavaatimus. Asetuksesta seuraa niin ikään, 
että nykyisestä laista poiketen myös sijoitus-
palveluyrityksiin tulevat sovellettavaksi ase-
tuksen mukaiset rajoitukset, jotka koskevat 
huomattavia omistusosuuksia elinkeinoyhtei-
söissä. 

Pykälän 1 momentissa olevat viittaukset 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. Sijoituspalveluyrityksiin 
sovellettaisiin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 9 luvun säännöksiä riskien hallinnas-
ta, 10 luvun säännöksiä taloudelliselle ase-
malle asettavista vaatimuksista ja 11 luvun 
säännöksiä taloudellisen aseman valvonnasta. 
Luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 lu-
vun 3 §:ssä tarkoitettuja lisäpääomavaati-
muksia sovellettaisiin kuitenkin edellä tarkoi-
tettuihin sijoituspalveluyrityksiin vain siltä 
osin kuin niiden koko ylittää pykälän mukai-
set raja-arvot. 

Pykälän 2 momentin ensimmäinen virke 
vastaa nykyistä 2 momenttia. Momentin toi-
seksi virkkeeksi lisättäisiin uusi luottolaitos-
lain 8 luvun 3—8 §:ssä säädettyä lisäpää-
omavaatimusta koskeva, luottolaitosdirektii-
vin 130 artiklan 2 kohdan mukainen poikke-
us, jota sovellettaisiin momentissa tarkem-
min määriteltyihin pieniin ja keskisuuriin yri-
tyksiin. 

Ehdotettu 3 momentti vastaisi asiasisällöl-
tään pykälän nykyistä 3 momenttia. Nykyi-
sessä momentissa oleva viittaus luottolaitos-
toiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 

Ehdotettu 4 momentti vastaisi asiasisällöl-
tään pykälän nykyistä 4 momenttia. Nykyi-
sessä säännöksessä oleva viittaus luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin korvattaisiin 
viittauksella EU:n vakavaraisuusasetukseen. 

3 §. Asetuksenantovaltuus. Pykälä muutet-
taisiin vastaamaan ehdotettua luottolaitosla-
kia ja EU:n vakavaraisuusasetusta.  

4 §. Finanssivalvonnan määräystenanto-
valtuus. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi korvaamalla viittaus omien va-
rojen direktiiviin viittauksella EU:n vakava-
raisuusasetukseen. Pykälän 2 momentissa 
oleva viittaus luottolaitostoiminnasta annet-
tuun lakiin muutettaisiin vastaamaan ehdotet-
tua lakia luottolaitostoiminnasta. 
 
7 luku Sijoituspalveluyrityksen toi-

minnan järjestäminen 

2 §. Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus. 
Pykälän 2 momentissa oleva viittaus luotto-
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laitostoiminnasta annettuun lakiin muutettai-
siin vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitos-
toiminnasta. 

8 §. Sijoituspalveluyrityksen hallinto ja oh-
jaus. Pykälän 2 momentti muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetussa 
laissa olevia vastaavia säännöksiä viittaamal-
la mainitun lain 7 ja 8 lukuihin. Pykälän mu-
kaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
8 luvun säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta 
pykälässä määriteltyihin sijoituspalveluyri-
tyksiin. Ne ovat käytännössä yrityksiä, jotka 
eivät harjoita arvopaperikauppaa ja säilyttä-
mistä asiakkaiden lukuun. 

8 a §. Rikkomuksista ilmoittaminen. Sijoi-
tuspalvelulakiin ehdotetaan lisättävän luotto-
laitostoiminnasta annettuun lakiin ehdotetun 
säännöksen tavoin vastaavaa rikkomuksista 
ilmoittamista koskevaa säännöstä. Pykälän 
1 momentin mukaan sijoituspalveluyrityksel-
lä olisi oltava menettelytavat, joita noudatta-
malla sijoituspalveluyrityksen palveluksessa 
olevat voivat ilmoittaa sisäisesti riippumat-
toman kanavan kautta finanssimarkkinoita 
koskevien säännösten ja määräysten epäillys-
tä rikkomisesta. Ilmoituksen tekijän ja ilmoi-
tuksen kohteena olevan henkilön henkilötie-
dot olisi salassa pidettäviä, ellei laissa toisin 
säädetä. 

Pykälän 2 momentin mukaan sijoituspalve-
luyrityksen olisi säilytettävä viiden vuoden 
ajan edellä 1 momentissa tarkoitetut tarpeel-
liset tiedot. Tiedot olisi poistettava viiden 
vuoden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, 
jollei tietojen edelleen säilyttäminen olisi 
tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeu-
denkäynnin, viranomaistutkinnan taikka il-
moituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. 
Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus 
olisi tutkittava viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua edellisestä tietojen säilyttämisen tar-
peellisuuden tarkistamisesta. Tarkistamisesta 
olisi tehtävä merkintä. 

Pykälän 3 momentin mukaan ilmoituksen 
kohteena olevalla rekisteröidyllä henkilöllä ei 
olisi tarkastusoikeutta 1 ja 2 momentissa tar-
koitettuihin tietoihin. Tietosuojavaltuutettu 
voisi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa 1 ja 2 
momentissa tarkoitettujen, rekisteröityä kos-
kevien tietojen lainmukaisuuden. 

Ehdotetun pykälän 4 momentin mukaan si-
joituspalveluyrityksen tulisi toteuttaa asian-
mukaiset ja riittävät toimenpiteet ilmoitusten 
tekijöiden suojelemiseksi. 

16 §. Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyh-
teisön johtaminen. Pykälän asiasisältö ei 
muuttuisi nykyisestä, mutta sen sanamuoto 
ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan luotto-
laitoslain 7 luvun 4 §:n säännöstä johtoon 
kuuluvien henkilöiden luotettavuus- ja päte-
vyysvaatimuksista. Säännös olisi edelleen 
yhdenmukainen myös rahoitusvälineiden 
markkinat – direktiivin (2004/39) 9 artiklan 
1 kohdan 1 kappaleen kanssa, jossa määritel-
lään sijoituspalveluyrityksen johtoon kuulu-
vien henkilöiden luotettavuus- ja pätevyys-
vaatimukset. 

23 §. Finanssivalvonnan määräystenanto-
valtuus. Pykälän 1 momentti muutettaisiin 
8 §:n muuttamisen johdosta. Lisäksi 2 mo-
menttiin lisättäisiin Finanssivalvonnan mää-
räyksenantovaltuus. Finanssivalvonta voisi 
antaa tarkempia määräyksiä 8 a §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettujen ilmoitusten tekemi-
sestä ja niiden käsittelystä sijoituspalveluyri-
tyksessä. 
 
8 luku Tilinpäätös ja tilintarkastus 

1 §. Tilinpäätös, toimintakertomus ja osa-
vuosikatsaus. Pykälässä oleva viittaus luotto-
laitostoiminnasta annettuun lakiin muutettai-
siin vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitos-
toiminnasta. Lisäksi sijoituspalveluyrityksen 
velvollisuus julkistaa osavuosikatsaus luotto-
laitostoiminnasta annetun lain mukaisesti eh-
dotetaan kumottavaksi. 

2 §. Tilintarkastus sekä erityinen tarkastus 
ja tarkastaja. Pykälässä oleva viittaus luotto-
laitostoiminnasta annettuun lakiin muutettai-
siin vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitos-
toiminnasta. Pykälässä ei erikseen viitattaisi 
tilintarkastuslakiin tai muihin yleislakeihin, 
koska ne tulevat sovellettaviksi asianomaisen 
lain soveltamisalan mukaisesti, jollei pykä-
lässä mainituista luottolaitoslain säännöksistä 
muuta johdu. 
 
11 luku Sijoittajien korvausrahasto 

8 §. Korvauksen maksaminen muusta ra-
hastosta. Pykälän 1 momentissa oleva viitta-
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us luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin 
muutettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia 
luottolaitostoiminnasta. 

15 §. Korvausrahaston varojen sijoittami-
nen ja maksuvalmius. Pykälän 2 momentissa 
oleva viittaus luottolaitostoiminnasta annet-
tuun lakiin muutettaisiin vastaamaan ehdotet-
tua lakia luottolaitostoiminnasta. 

24 §. Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku. 
Pykälän 2 momentin säännös muutoksenha-
kumenettelystä ehdotetaan korjattavaksi si-
sältämään asianmukaiset viittaukset kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
12 luku Salassapito ja asiakkaan tun-

teminen 

3 §. Asiakkaan tunteminen. Pykälän 1 mo-
menttiin tehtäisiin tekninen tarkistus rahan-
pesun ja terrorismin rahoittamisen estämises-
tä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 
8 §:ää vastaavasti. 
 
15 luku Hallinnolliset seuraamukset 

2 §. Seuraamusmaksu. Nykyisen lain 
15 luvun 2 §:n 1 momentista ehdotetaan pois-
tettavan maininta siitä, että seuraamusmaksu 
voidaan määrätä sijoituspalveluyritykselle tai 
ulkomaiselle sijoituspalveluyritykselle. 
Säännöksen 2 §:ään ehdotettujen muutosten 
vuoksi 2 §:ssä tarkoitetut seuraamukset voi-
vat kohdistua muihinkin henkilöihin, kuten 
esimerkiksi sijoituspalveluyritysten osak-
keenomistajiin. Kyseinen rajaus ei myöskään 
ole tarpeen, koska kustakin aineellisesta 
säännöksestä selviää normin adressaatti. Li-
säksi 1 momenttia muutettaisiin luottolaitos-
toiminnasta annetun lain tavoin niin, että seu-
raamusmaksu voitaisiin määrätä myös tietty-
jen momentissa lueteltujen päätösten rikko-
misesta. 

Lain 15 luvun 2 §:n 1 momentissa ehdote-
taan edelleen säädettävän sellaisten säännös-
ten rikkomisesta, joiden saattaminen seuraa-
musmaksun soveltamisalaan perustuu kansal-
liseen harkintaan. Tietyt momentissa tarkoi-
tetut teot ja laiminlyönnit sisältyvät jo nykyi-
sen seuraamusmaksun soveltamisalaan. 
Säännöksen 1 momenttiin lisättäisiin kuiten-
kin myös sellaisia tekoja ja laiminlyöntejä, 
jotka sisältyvät sijoituspalvelulain nykyisiin 

rangaistussäännöksiin. Tältä osin tietyt ny-
kyiset rikkomussäännökset ehdotetaan sa-
malla kumottavan. Nykyisen lain vakavim-
mat rangaistussäännökset ehdotetaan kuiten-
kin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
omaksutuin tavoin pidettävän edelleen voi-
massa. Kyseisten säännösten rikkomiseen 
voitaisiin siten soveltaa joko rikosoikeudelli-
sia rangaistussäännöksiä tai hallinnollista 
seuraamusmaksusäännöstä. Kyseisessä mo-
mentissa tarkoitettujen rikkomusten perustu-
essa kansalliseen harkintaan, ei niiden vastai-
seen menettelyyn tulisi sovellettavaksi direk-
tiivin mukaiset ankarammat seuraamusmak-
sun enimmäismäärät.  

Nykyisen lain 15 luvun 2 §:n 1 momentin 
1 kohta ehdotetaan kumottavan, koska talou-
dellista vakautta koskevien EU:n vakavarai-
suussäännösten rikkomisesta ehdotetaan sää-
dettävän seuraamusmaksusäännöksen uudes-
sa 5 momentissa. Momentin 1 kohtaan ehdo-
tetaan sen sijaan uutta säännöstä, jonka mu-
kaan seuraamusmaksu määrättäisiin sille, jo-
ka laiminlöisi tai rikkoisi sijoituspalvelulain 
2 luvun 4 §:n säännöstä ”pankkiiri” tai 
”pankkiiriliike” -sanan käytöstä toiminimes-
sä tai muutoin toiminnassa. Momentin uuden 
2 kohdan mukaan seuraamusmaksu määrät-
täisiin sille, joka rikkoo tai laiminlyö sijoi-
tuspalvelulain 7 luvun 3 §:n säännöstä sijoi-
tuspalveluyrityksen omiin varoihin kuuluvien 
rahoitusvälineiden hankinnan rahoittamisesta 
ja pantiksi ottamisesta sekä Finanssivalvon-
nan Finanssivalvonnasta annetun lain 30 §:n 
nojalla antamaa päätöstä varojen jakamisen 
rajoittamisesta. Kyseiset 1 ja 2 kohdassa tar-
koitetut teot ehdotetaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain tavoin säilytettävän myös 
kriminalisoituina sijoituspalvelulain 16 luvun 
2 §:ssä säädettynä sijoituspalvelurikoksena 
sekä 4 §:ssä säädettynä sijoituspalveluyrityk-
sen varojen jakamista koskevien säännösten 
rikkomisena. Momentin nykyinen 2 kohta 
ehdotetaan muutettavan uudeksi 3 kohdaksi. 
Kyseisestä 3 kohdasta kuitenkin poistettaisiin 
viittaus lain 7 luvun 8 §:ssä tarkoitettuihin 
säännöksiin riskien hallinnasta, sisäisestä 
valvonnasta ja toiminnan muusta järjestämi-
sestä, koska kyseisten velvollisuuksien rik-
kominen kuuluisi jatkossa uuden 2 momen-
tissa ehdotetun seuraamusmaksun sovelta-
misalaan. Momentin nykyinen 3 kohta muu-
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tettaisiin uudeksi 4 kohdaksi ja nykyinen 
4 kohta uudeksi 5 kohdaksi. Nykyinen 5 koh-
ta ehdotetaan kumottavan, koska myös kysei-
sen velvollisuuden rikkominen kuuluisi jat-
kossa uuden 2 momentissa ehdotetun seu-
raamusmaksun soveltamisalaan.  Momentin 
uuden 6 kohdan mukaan seuraamusmaksu 
määrättäisiin sille, joka laiminlöisi tai rikkoi-
si luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 lu-
vun säännöksiä tilinpäätöksen, toimintaker-
tomuksen ja konsernitilinpäätöksen laatimi-
sesta ja julkistamisesta. Kyseiset 6 kohdan 
säännökset sisältyvät nykyisin sijoituspalve-
luyrityksen kirjanpitorikkomusta koskevaan 
rangaistussäännökseen, joka ehdotetaan ku-
mottavan. 

Sijoituspalvelulain seuraamusmaksua kos-
kevaan 2 §:n ehdotetaan lisättävän uusi 
2 momentti. Pykälän 2 momentissa ehdote-
taan säädettävän pääosin sellaisista teoista ja 
laiminlyönneistä, joiden ulottaminen seuraa-
musmaksun soveltamisalaan perustuisi direk-
tiivin täytäntöönpanoon. Kyseisiin tekoihin 
ja laiminlyönteihin tulisi sovellettavaksi 
myös direktiivin mukaiset ankarammat seu-
raamusmaksun enimmäismäärät. Pykälän 
2 momenttiin ehdotetuista säännöksistä osa 
on kuitenkin sellaisia, joita direktiivissä ei 
edellytetä sovellettavan sijoituspalveluyrityk-
siin. Näiltä osin kyseisten säännösten ulotta-
minen seuraamusmaksun soveltamisalaan pe-
rustuu kansalliseen harkintaan ja erityisesti 
sen turvaamiseen, että luottolaitoksia ja sijoi-
tuspalveluyrityksiä koskisivat yhdenvertai-
suuden vuoksi vastaavat seuraamussäännök-
set.  

Pykälän 2 momentin mukaan seuraamus-
maksu määrättäisiin tiettyjen sijoituspalvelu-
lain sekä sellaisten luottolaitostoiminnasta 
annetun lain mukaisten säännösten vastaises-
ta menettelystä, joita sovelletaan myös sijoi-
tuspalveluyrityksiin. Tällaisia olisivat sijoi-
tuspalvelulain 2 luvun 1 ja 2 §:n säännös si-
joituspalvelun tarjoamisen luvanvaraisuudes-
ta, Finanssivalvonnasta annetun lain 26 ja 
27 §:n nojalla tehty päätös toimiluvan peruut-
tamisesta tai sen rajoittamisesta, sijoituspal-
velulain 7 luvun 12 §:n ja 14 §:n säännökset 
osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevas-
ta ilmoitusvelvollisuudesta ja Finanssival-
vonnasta annetun lain 32 a §:n nojalla tehty 
päätös omistusosuuden hankinnan kieltämi-

sestä ja 32 c §:n nojalla tehty päätös osakkei-
siin perustuvien oikeuksien rajoittamisesta, 
sijoituspalvelulain 7 luvun 8 §:n 1 momentin 
ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 lu-
vun 1—5 §:n ja 6 §:n 1 momentin säännökset 
hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 8 luvun 3—14 §:n 
säännökset palkitsemisesta ja 9 luvun 2—
21 §:n säännökset riskien hallinnasta, luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 8 §:n 
ja osakeyhtiölain säännökset varojen jaka-
mista koskevista rajoituksista, sijoituspalve-
lulain 12 luvun 3 §:n säännös asiakkaan tun-
temisesta sekä rahanpesun ja terrorismin ra-
hoittamisen estämisestä ja selvittämisestä an-
netun lain 6—9 ja 17—21 §:n säännökset 
asiakkaiden tuntemisesta, 10 §:n säännös asi-
akkaan tuntemistietojen säilyttämisestä sekä 
23 ja 24 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuu-
desta. 

Seuraamusmaksua koskevaan 2 §:ään eh-
dotetaan lisättävän uusi 3 momentti. Sen mu-
kaan seuraamusmaksua ei voitaisi määrätä 
2 momentin 3 kohdassa mainittujen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain säännösten nojal-
la, lukuun ottamatta 7 luvun 4 §:n säännöstä, 
sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 4 ja 5 mo-
mentissa tarkoitetulle sijoituspalveluyrityk-
selle. Kyseisen rajoitussäännön tarkoitus on 
selkeyden vuoksi sulkea kyseiset sijoituspal-
veluyritykset seuraamusmaksun sovelta-
misalan ulkopuolelle, koska kyseisiä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain säännöksiä ei 
niihin sovelleta. Seuraamusmaksua koske-
vaan 2 §:n ehdotetaan lisättävän luottolaitos-
lain 20 luvun 1 §:n 3 momenttia vastaavasti 
myös uusi 4 momentti, jonka mukaan seu-
raamusmaksua ei voitaisi määrätä 2 momen-
tin 4 ja 6 kohdan nojalla muille, kuin sijoi-
tuspalveluyritykselle ja sen kanssa samaan 
konsolidointiryhmään kuuluvalle yritykselle 
sekä sellaiselle kyseisen oikeushenkilön joh-
toon kuuluvalle luonnolliselle henkilölle, 
jonka velvollisuuksien vastainen edellä tässä 
pykälässä säädetty teko tai laiminlyönti on. 
Kyseinen seuraamusmaksun soveltamista ra-
jaava säännös on tarpeen siitä syystä, että ky-
seisissä kohdissa tarkoitetut säännökset koh-
distuvat myös muihin tahoihin kuin sijoitus-
palveluyrityksiin ja niiden johtoon kuuluviin 
luonnollisiin henkilöihin. Oikeushenkilön 
johtoon kuuluvalla henkilöllä tarkoitettaisiin 
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sijoituspalvelulain 1 luvun 12 a §:ssä määri-
teltyä johtoa ja toimivaa johtoa. 

Seuraamusmaksua koskevaan 2 §:n ehdote-
taan lisättävän myös uusi 5 momentti. Pykä-
län 5 momentissa ehdotetaan säädettävän sel-
laisista teoista ja laiminlyönneistä, joiden 
ulottaminen seuraamusmaksun sovelta-
misalaan perustuisi direktiivin täytäntöön-
panoon. Sen mukaan 1 ja 2 momentissa sää-
detyn lisäksi seuraamusmaksu määrättäisiin 
myös tiettyjen EU:n vakavaraisuusasetuksen 
säännösten rikkomisesta. Asetuksen kyseisiä 
säännöksiä sovelletaan myös sijoituspalvelu-
yrityksiin, minkä vuoksi luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 20 luvun 1 §:n 5 moment-
tia vastaavat seuraamussäännökset on ulotet-
tava koskemaan myös sijoituspalveluyrityk-
siä. Tällaisia asetuksen säännöksiä olisivat: 
1) 99 artiklan 1 kohdan säännös omia varoja 
koskevien vaatimusten ilmoittamisesta; 2) 
101 artiklan säännös kansallisia kiinteistö-
markkinoita koskevien tietojen ilmoittami-
sesta; 3) 394 artiklan 1 kohdan säännös suu-
ria asiakasriskiä koskevien tietojen ilmoitta-
misesta; 4) 395 artiklan 1 kohdan ja 3—8 
kohdan säännökset suuria asiakasriskejä kos-
kevista rajoituksista; 5) 405 artiklan säännös 
arvopaperistettuun omaisuuserään liittyvän 
luottoriskin siirtämisestä; 6) 412 artiklan 
säännös maksuvalmiutta koskevasta vaati-
muksesta; 7) 415 artiklan 1 ja 2 kohdan 
säännös maksuvalmiutta koskevien tietojen 
ilmoittamisesta; 8) 430 artiklan 1 kohdan 
säännös vähimmäisomavaraisuusastetta kos-
kevien tietojen ilmoittamisesta ja 9) 431 ar-
tiklan 1—3 kohdan ja 451 artiklan 1 kohdan 
säännös julkistamisvaatimuksista. 

Seuraamusmaksua koskevaan 2 §:n ehdote-
taan lisättäväksi myös uusi 6 momentti. Mo-
mentin mukaan Finanssivalvonnasta annetun 
lain 40 §:n 1 momentissa tarkoitettuja sään-
nöksiä ovat tämän pykälän 1, 2 ja 5 momen-
tissa säädetyn lisäksi kyseisissä momenteissa 
tarkoitettuja säännöksiä koskevat tarkemmat 
säännökset, määräykset ja luottolaitosdirek-
tiivin sekä EU:n vakavaraisuusasetuksen pe-
rusteella annettujen komission asetusten ja 
päätösten säännökset. Luottolaitoslain sisäl-
tämän vastaavan säännöksen tavoin ehdote-
tun 7 momentin mukaan seuraamusmaksu 
voitaisiin määrätä oikeushenkilölle määrättä-
vän seuraamusmaksun lisäksi tai sen sijasta 

sellaiselle oikeushenkilön johtoon kuuluvalle 
henkilölle, jonka velvollisuuksien vastainen 
edellä tässä pykälässä säädetty teko tai lai-
minlyönti on. Johdolla tarkoitettaisiin sijoi-
tuspalvelulain 1 luvun 12 a §:ssä määriteltyä 
johtoa ja toimivaa johtoa. Säännöksen sovel-
tamisen edellytyksenä kuitenkin olisi se, että 
kyseinen johtoon kuuluva henkilö olisi mer-
kittävällä tavalla myötävaikuttanut tekoon tai 
laiminlyöntiin. 

Muilta osin sijoituspalvelulain 15 luvun 
hallinnollisia seuraamuksia koskeviin sään-
nöksiin ei ehdoteta tehtävän tässä yhteydessä 
muutoksia. Euroopan unionin neuvostossa ja 
parlamentissa neuvoteltavana olevan direk-
tiiviehdotuksen (KOM(2011) 656) rahoitus-
välineiden markkinoista (ns. MiFID-
direktiiviehdotus) kansallisen täytäntöönpa-
non yhteydessä sijoituspalvelulain kyseisiä 
säännöksiä tullaan arvioimaan laajemmin. 
 
 
16 luku Vahingonkorvaus- ja rangais-

tussäännökset 

1 §. Vahingonkorvausvelvollisuus. Luvun 
1 §:n 1 momenttiin ehdotetaan lisättävän si-
joituspalveluyrityksen korvausvelvollisuuden 
piiriin myös EU:n vakavaraisuusasetuksen 
sekä EU:n vakavaraisuusasetuksen tai luotto-
laitosdirektiivin perusteella annettujen ko-
mission asetusten ja päätösten vastainen me-
nettely. Sijoituspalveluyritys olisi korvaus-
velvollinen kyseisten säännösten rikkomises-
ta siltä osin, kuin niitä sovelletaan sijoitus-
palveluyritykseen. Selvyyden vuoksi todetta-
koon, että sijoituspalvelulain rikkomisesta 
olisi kyse myös silloin, kun toimitaan sellai-
sen muun säännöksen vastaisesti, jota sijoi-
tuspalvelulain mukaan on noudatettava. Li-
säksi luvun 1 §:n 2 momentissa säädettyyn 
sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenen 
ja toimitusjohtajan korvausvelvollisuuden 
piiriin ehdotetaan lisättävän luottolaitostoi-
minnasta annettua lakia vastaavasti EU:n va-
kavaraisuusasetuksen sekä EU:n vakavarai-
suusasetuksen tai luottolaitosdirektiivin pe-
rusteella annettujen komission asetusten ja 
päätösten rikkominen. Luvun 1 §:n 2 mo-
menttia vastaavasti myös 3 momentissa sää-
dettyyn sijoituspalveluyrityksen osakkeen-
omistajan korvausvelvollisuuteen ehdotetaan 
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lisättävän kyseisten EU säännösten rikkomi-
nen. 

3 §. Salassapitovelvollisuuden rikkominen. 
Luvun 3 §:ään ehdotetaan lisättävän lain 7 
luvun 8a §:n 1 momentissa säädetyn salassa-
pitovelvollisuuden rikkominen koskien rik-
komusten sisäistä ilmoittamista. Lisäksi py-
kälään ehdotetaan lisättävän luottolaitostoi-
minnasta annetun lain salassapitovelvolli-
suuden rikkomista koskevaa säännöstä vas-
taavasti myös lain 12 luvun 2 ja 4 §:ssä sää-
detyn salassapitovelvollisuuden rikkominen. 

4 §. Sijoituspalveluyrityksen varojen jaka-
mista koskevien säännösten rikkominen. Lu-
vun 4 §:n nykyistä rangaistussäännöstä sijoi-
tuspalveluyrityksen omien osakkeiden han-
kinnan rahoittamista koskevien säännösten 
rikkomisesta ehdotetaan muutettavan yh-
tenevästi luottolaitoslain nykyisen 173 §:n ja 
ehdotetun uuden luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 21 luvun 3 §:ssä säädetyn luotto-
laitoksen varojen jakamista koskevien sään-
nösten rikkomisen kanssa. Rangaistussään-
nöksen 1 momentin 1 kohdassa ehdotetaan 
tästä syystä kriminalisoitavan myös uuden 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
8 § rikkominen, koska kyseistä lain säännös-
tä sovelletaan myös sijoituspalveluyrityksiin. 
Säännös perustuu luottolaitosdirektiivin 
67 artiklan 1 kohdan n alakohtaan laitoksen 
omien varojen jakamista koskevien rajoitus-
ten rikkomisesta, jota on sovellettava myös 
sijoituspalveluyrityksiin. Lisäksi ehdotetaan 
kriminalisoitavan yhtenevästi luottolaitos-
toiminnasta annetun lain rangaistussäännök-
sen kanssa Finanssivalvonnan lain nojalla an-
taman päätöksen vastainen menettely. Pykä-
län nykyinen rangaistussäännös sijoituspal-
veluyrityksistä annetun lain 7 luvun 3 §:n 
säännösten rikkomisesta on kansallinen ja se 
ehdotetaan säilytettävän voimassa ehdotetun 
4 §:n 1 momentin 2 kohdassa. Rangaistus-
säännöksen nimikettä ehdotetaan muutetta-
van yhteneväksi ehdotetun luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 21 luvun 3 §:n ran-
gaistussäännöksen kanssa. 

5 §. Sijoituspalveluyrityksen osakkeiden 
hankintaa ja luovutusta koskevien säännös-
ten rikkominen. Kyseinen kriminalisointi eh-
dotetaan kumottavan luottolaitostoiminnasta 
annetun lain vastaavan kriminalisoinnin ta-
voin. Kyseisten säännösten rikkominen ehdo-

tetaan siirrettävän sijoituspalvelulain 15 lu-
vun 2 §:n 2 momentin 2 kohdassa seuraa-
musmaksusäännöksen soveltamisalaan.  

6 §. Sijoituspalveluyrityksen kirjanpitorik-
komus. Kyseinen rangaistussäännös ehdote-
taan kumottavan luottolaitostoiminnasta an-
netun lain vastaavan kriminalisoinnin tavoin. 
Kyseisten säännösten rikkominen ehdotetaan 
siirrettävän sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:n 
1 momentin 6 kohdassa seuraamusmaksu-
säännöksen soveltamisalaan.  
 
16 a Valvontavaltuudet 

Lakiin ehdotetaan lisättävän uusi 16 a luku 
valvontavaltuuksista.  

1 §. Kielto- ja oikaisupäätös. Pykälään eh-
dotetaan sisällytettävän luottolaitostoimin-
nasta annettua lakia vastaava säännös kielto- 
ja oikaisupäätöksestä. Säännöksen perusteel-
la Finanssivalvonta voisi kieltää sitä, joka 
toimii sijoituspalvelulain vastaisesti, jatka-
masta tai uudistamasta lain vastaista menette-
lyä. Finanssivalvonta voisi samalla velvoittaa 
menettelyn peruttavaksi, muutettavaksi tai 
oikaistavaksi, jos sitä olisi pidettävä tarpeel-
lisena finanssimarkkinoiden valvonnalle sää-
dettyjen tavoitteiden toteutumiseksi. Säännös 
perustuu luottolaitosdirektiivin 66 artiklan 
2 kohdan b alakohtaan. Finanssivalvonnasta 
annetun lain 33 § sisältää jo nykyisin sään-
nökset toimeenpanokiellosta ja oikaisukeho-
tuksesta mutta kyseisiä säännöksiä voidaan 
soveltaa vain Finanssivalvonnan valvottaviin 
ja muihin finanssimarkkinoilla toimiviin. 
Ehdotettua uutta säännöstä voitaisiin sen si-
jaan soveltaa kaikkiin henkilöihin, jotka toi-
mivat sijoituspalvelulain vastaisesti.  

2 §. Uhkasakko. Finanssivalvonta voisi eh-
dotetun 2 §:n mukaan tehostaa 1 §:ssä tarkoi-
tetun kiellon tai päätöksen noudattamista uh-
kasakolla. Uhkasakkoa koskevaan asiaan so-
vellettaisiin, mitä uhkasakkolaissa 
(1113/1990) säädetään. 
 
1.15 Laki kaupankäynnistä rahoitusväli-

neillä 

1 luku Soveltamisala ja määritelmät 

2 §. Määritelmät. Pykälässä olevat viitta-
ukset luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin 
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muutettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia 
luottolaitostoiminnasta. 
 
2 luku Pörssitoiminta 

12 §. Pörssin sidonnaisuus. Pykälässä ole-
vat viittaukset luottolaitostoiminnasta annet-
tuun lakiin muutettaisiin vastaamaan ehdotet-
tua lakia luottolaitostoiminnasta. 
 
1.16 Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja sel-

vitystoiminnasta  

2 luku  Arvopaperikeskuksen toimi-
lupa, omistajat, hallinto ja 
toiminta 

18 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
8 luku Erinäiset säännökset 

4 §. Asiakkaan tunteminen. Pykälän 1 mo-
menttiin tehtäisiin tekninen tarkistus rahan-
pesun ja terrorismin rahoittamisen estämises-
tä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) 
8 §:ää vastaavasti. 
 
1.17 Sijoitusrahastolaki 

2, 11, 30 c ja 39 §. Pykälissä olevat viitta-
ukset luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin 
muutettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia 
luottolaitostoiminnasta. 
 
1.18 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista  

2 luku  Määritelmät 

5 §. EU-sääntelyyn liittyvät määritelmät. 
Pykälän 2 momentin 7 kohtaa ehdotetaan 
tarkistettavaksi luottolaitosdirektiiviä vastaa-
vasti. Lisäksi momentin 9 kohtaa tarkistettai-
siin korvaamalla kohdan viittaus kumottuun 
direktiiviin EU/2006/49 viittauksella EU:n 
vakavaraisuusasetukseen. 

6 §. Rahoitusmarkkinalainsäädäntöön liit-
tyvät määritelmät. Pykälän 4 momentin 
2 kohdassa oleva määritelmäviittaus luotto-
laitostoiminnasta annettuun lakiin korvattai-

siin viittauksella EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen 4 artiklan 1 kohdan 61 alakohdassa tar-
koitettuun arvopaperistamista koskevaan 
määritelmään. 
 
8 luku Riskienhallinta 
 

5 §. Arvopaperistetut omaisuuserät. Pykä-
län 2 momentin 2 kohtaa tarkistettaisiin EU:n 
vakavaraisuusasetusta vastaavasti korvaamal-
la kohdan viittaus pykälässä mainittuihin jär-
jestelyihin. 
 
14 luku  Lupa toimia säilytysyhteisönä 

1 §. Säilytysyhteisö. Pykälän 1 momentin 
1 kohdassa olevat viittaukset luottolaitostoi-
minnasta annettuun lakiin muutettaisiin vas-
taamaan ehdotettua lakia luottolaitostoimin-
nasta. Lisäksi momentin 2 kohdassa olevia 
viittauksia tarkistettaisiin luottolaitosdirektii-
viä ja EU:n vakavaraisuusasetusta vastaavas-
ti. 
 
22 luku Seuraamukset ja muutoksen-

haku 

2 §. Seuraamusmaksu. Pykälään ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 3 momentti, jossa säädetään 
seuraamusmaksusta 7 luvun 9 §:ssä säädetyn 
ilmoitusvelvollisuuden rikkomisesta tai lai-
minlyönnistä. Nykyiset 3 ja 4 momentti siir-
tyisivät 4 ja 5 momentiksi. Säännös vastaa si-
joituspalvelulain 15 luvun 2 §:ään ehdotettua 
sääntelyä. 

6 a §. Vaihtoehtorahastojen hoitajan, säily-
tysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön 
osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevien 
säännösten rikkominen. Lukuun ehdotetaan 
lisättäväksi uusi 6 a §, jossa säädettäisiin 
sakkorangaistuksesta vaihtoehtorahastojen 
hoitajan, säilytysyhteisön tai erityisen säily-
tysyhteisön osakkeiden hankintaa ja luovu-
tusta koskevien säännösten rikkomisesta. 
Vastaava rangaistussäännös sisältyy muun 
muassa sijoitusrahastolakiin ja sijoituspalve-
lulakiin, joissa on myös vaihtoehtorahastojen 
hoitajista annetun lain 7 luvun 9 §:ää vastaa-
vat säännökset omistusosuuden hankintaa ja 
luovutusta koskevasta ilmoitusvelvollisuu-
desta. Kyseisestä ilmoitusvelvollisuudesta 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
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tuksella omistusosuuden hankkimista ja luo-
vuttamista luottolaitoksessa, sijoituspalvelu-
yrityksessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhtei-
sössä, erityisessä säilytysyhteisössä, vakuu-
tusyhtiössä, rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
män omistusyhteisössä ja vaihtoehtorahasto-
jen hoitajassa koskevasta ilmoituksesta. 
Osakkeiden hankinnan ja luovutuksen sään-
telyn laiminlyönnin tai rikkomisen sanktioi-
misen tulisi koskea kaikkia samansisältöisen 
sääntelyn kohteena olevia yhdenmukaisesti 
toimijoiden tasapuolisten toimintaedellytys-
ten ja kohtelun turvaamiseksi. 
 
23 luku  Siirtymäsäännökset 

3 §. Säilytysyhteisö. Pykälän 1 momentissa 
olevat viittaukset luottolaitostoiminnasta an-
nettuun lakiin muutettaisiin vastaamaan eh-
dotettua lakia luottolaitostoiminnasta. 
 
1.19 Vakuutusyhtiölaki 

26 luku 

6 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
1.20 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä 

5 ja 12 §. Pykälissä olevat viittaukset luot-
tolaitostoiminnasta annettuun lakiin muutet-
taisiin vastaamaan ehdotettua lakia luottolai-
tostoiminnasta. 
 
1.21 Laki takauksesta ja vierasvelkapant-

tauksesta 

10 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
1.22 Maksupalvelulaki  

37 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 

1.23 Rahoitusvakuuslaki 

3 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
1.24 Kaupparekisterilaki 

14 §. Pykälän 3 momenttiin tehtäisiin vaih-
toehtorahastojen hoitajista annetun lain 
(164/2014) edellyttämä lisäys, minkä lisäksi 
viittaukset Rahoitustarkastukseen korvattai-
siin viittauksella Finanssivalvontaan. 

Pykälän 4 momentissa olevat viittaukset 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. 
 
 
1.25 Laki panttilainauslaitoksista 

33 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
1.26 Kilpailulaki 

22 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
 
1.27 Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 

33 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
 
1.28 Laki Suomen Vientiluotto Oy –

nimisestä osakeyhtiöstä 

6 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
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1.29 Laki rahanpesun ja terrorismin ra-
hoittamisen estämisestä ja selvittä-
misestä 

2§. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 

43 §. Seuraamusmaksu. Lakiin ehdotetaan 
lisättäväksi uusi pykälä, jossa viitattaisiin 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
osalta Finanssivalvonnasta annetun lain 4 lu-
vussa säädettyyn hallinnolliseen seuraamus-
vastuuseen. Ehdotuksen mukaan Finanssi-
valvonnasta annetun lain 4 luvussa säädetyn 
hallinnolliseen seuraamuksen määräämisestä 
luottolaitokselle ja sijoituspalveluyritykselle 
säädetään luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 20 luvussa ja sijoituspalvelulain 15 lu-
vussa.  

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 lu-
vun 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja sijoitus-
palvelulain 15 luvun 2 §:n 2 momentin 
6 kohdassa ehdotetaan seuraamusmaksun so-
veltamisalaan tämän lain 6—9 ja 17—21 §:n 
säännökset asiakkaiden tuntemisesta, 10 §:n 
säännös asiakkaan tuntemistietojen säilyttä-
misestä sekä 23 ja 24 §:n säännökset ilmoi-
tusvelvollisuudesta. Kyseisten säännösten 
vastaisen menettelyn ulottaminen seuraa-
musmaksun soveltamisalaan perustuu luotto-
laitosdirektiivin 67 artiklan 1 kohdan o ala-
kohtaan. Kyseisten säännösten rikkomisesta 
tai laiminlyönnistä Finanssivalvonta voisi 
määrätä Finanssivalvonnasta annetun lain 
4 luvun mukaisen seuraamusmaksun ainoas-
taan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
20 luvun 1 §:n 3 momentissa ja sijoituspalve-
lulain 15 luvun 2 §:n 4 momentissa tarkoite-
tuille yrityksille ja niiden johtoon kuuluville 
henkilöille. Finanssivalvonnasta annettuun 
lakiin ehdotetun 40 §:n 3 momentin mukai-
sen rajoitussäännöksen vuoksi seuraamus-
maksua ei kuitenkaan voisi määrätä luonnol-
liselle henkilölle teosta tai laiminlyönnistä, 
joka on laissa säädetty rangaistavaksi, ellei 
teko tai laiminlyönti ole vähäinen. Seuraa-
musmaksua ei siten pääsääntöisesti voisi 
määrätä luonnolliselle henkilölle rahanpesun 
ja terrorismin rahoituksen estämisestä ja sel-
vittämisestä annetun lain edellä mainittujen 
säännösten rikkomisesta, koska kyseisten 

säännösten rikkominen on erikseen kri-
minalisoitu mainitussa laissa. Luonnollisten 
henkilöiden osalta vastuu säilyisi siten edel-
leen lähtökohtaisesti rikosoikeudellisena. 
 
1.30 Laki eräistä arvopaperi- ja valuutta-

kaupan sekä selvitysjärjestelmän eh-
doista 

2 ja 6 §. Pykälissä olevat viittaukset luotto-
laitostoiminnasta annettuun lakiin muutettai-
siin vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitos-
toiminnasta. 

9 §. Selvitysjärjestelmän osapuolen maksu-
kyvyttömyysmenettelyn alkamisesta ilmoitta-
minen. Pykälän nykyisen voimassa olevan 
1 momentin mukaiseen kansalliseen ilmoi-
tusmenettelyyn koskien maksu- ja selvitys-
järjestelmän osapuolen maksukyvyttömäksi 
julistamista parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 98/26/EY (selvitysdirektiivi) 6 artiklas-
sa tarkoitetuissa tilanteissa, tehtäisiin ilmoi-
tusten asianmukaisen käsittelyn nopeuttami-
sen ja tehostamisen edellyttämiä tarkistuksia. 
Voimassa olevan lain mukaan suomalaisen 
osapuolen maksukyvyttömyyden alkamisesta 
päättäneen tuomioistuimen on tullut tehdä 
ilmoitus ainoastaan valtiovarainministeriölle, 
joka on huolehtinut ilmoitusten jatkokäsitte-
lystä selvitysdirektiivin edellyttämällä taval-
la. Voimassa olevan lain mukaan valtiova-
rainministeriön on tullut viipymättä ilmoittaa 
päätöksestä kyseisen selvitysjärjestelmän yl-
läpitäjälle, Euroopan järjestelmäriskikomite-
alle, Euroopan arvopaperimarkkinaviran-
omaiselle ja muiden Euroopan talousaluee-
seen kuuluvien valtioiden Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaiselle ilmoittamille 
asianomaisille viranomaisille. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että suomalaisen osapuolen mak-
sukyvyttömyyden alkamisesta päättäneen 
tuomioistuimen olisi tehtävä välittömästi täs-
tä ilmoitus valtiovarainministeriön lisäksi Fi-
nanssivalvonnalle sekä Suomen Pankille. Vä-
litön ilmoitus nyt momenttiin lisättäväksi eh-
dotetuille viranomaisille on tarpeen näiden 
laissa säädettyjen tehtävien asianmukaiseksi 
hoitamiseksi sekä tiedonkulun nopeuttami-
seksi, mikä on oleellista maksukyvyttömän 
maksu- tai selvitysjärjestelmän osapuolen 
tunnistamiseksi ja mahdolliseksi eristämisek-
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si järjestelmistä. Lisäksi momenttia tarkistet-
taisiin siten, että velvollinen ilmoittamaan 
päätöksestä kyseisen selvitysjärjestelmän yl-
läpitäjälle, Euroopan järjestelmäriskikomite-
alle, Euroopan arvopaperimarkkinaviran-
omaiselle ja muiden Euroopan talousaluee-
seen kuuluvien valtioiden Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaiselle ilmoittamille 
asianomaisille viranomaisille olisi Finanssi-
valvonta, jonka tulisi jatkossa tehdä ilmoi-
tukset nykyisin laissa määritellyille tahoille 
sekä lisäksi valtiovarainministeriölle selvi-
tysdirektiivin edellyttämällä tavalla. Ehdote-
tuilla muutoksilla olisi vaikutus ainoastaan 
selvitysdirektiivissä tarkoitettujen ilmoitus-
menettelyjen hoitamista koskevien velvolli-
suuksien osalta, eikä nyt ehdotettavilla muu-
toksilla olisi tarkoitettu olevan vaikutuksia 
oikeustilaan muuten.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti. Ehdotetun momentin mukaan 
Finanssivalvonnan olisi saatuaan tiedon Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
sijaitsevan selvitysjärjestelmän osapuolen 
maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta 
ilmoitettava siitä viipymättä niille Finanssi-
valvonnasta annetun lain (878/2008) 4 ja 
5 §:ssä tarkoitetuille, joiden etuun tai oikeu-
teen tiedolla voi olla merkitystä. Tarvittaessa 
Finanssivalvonnan olisi tehtävä ilmoitus 
myös valtiovarainministeriölle ja Suomen 
Pankille. Tällä hetkellä Finanssivalvonnan li-
säksi valtiovarainministeriö ja Suomen 
Pankki saavat maksukyvyttömyysmenettelyn 
alkamisesta tiedon suoraan vieraasta valtiosta 
sillä perusteella, että kyseiset viranomaiset 
on ilmoitettu Euroopan arvopaperimarkkina-
viranomaiselle lain 14 §:n 3 momentin mu-
kaisesti. 

 Velvollisuus ilmoittaa tällaisen ulkomai-
sen osapuolen maksukyvyttömyysmenettelyn 
alkamisesta momentissa mainituille tahoille 
olisi uusi Finanssivalvonnalle. Nopea tiedon-
kulku ulkomaisen selvitysosapuolen maksu-
kyvyttömyydestä voi olla finanssimarkkinoil-
la toimiville merkityksellinen, mistä syystä 
on perusteltua säätää ilmoitusten tekeminen 
ja niitä koskevat muut menettelyt Finanssi-
valvonnan hoidettavaksi ottaen huomioon sil-
le muualla laissa säädetyt tehtävät. Tehtävän 
hoitaminen ei edellyttäisi lisäresursointia, 
vaan se olisi järjestettävissä vähäisillä auto-

maattisilla tietojärjestelmäteknisillä ratkai-
suilla, joilla tiedonkulku asianomaisille ta-
hoille tulisi hoidetuksi.  
 
1.31 Rahankeräyslaki 

28 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
1.32 Laki maatalouden rakennetuista 

52 §. Pykälässä olevat viittaukset luottolai-
tostoiminnasta annettuun lakiin muutettaisiin 
vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitostoi-
minnasta. 
 
1.33 Merimieseläkelaki 

205 §. Pykälän 3 momentissa olevat viitta-
ukset luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin 
muutettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia 
luottolaitostoiminnasta.  
 
1.34 Maatalousyrittäjän eläkelaki  

124 §. Sijoitustoiminta. Pykälässä olevat 
viittaukset luottolaitostoiminnasta annettuun 
lakiin muutettaisiin vastaamaan ehdotettua 
lakia luottolaitostoiminnasta 
 
1.35 Laki Finanssivalvonnan valvonta-

maksusta  

1 §. Maksuvelvollinen. Pykälän 1 momen-
tin 19 kohdassa oleva virheellinen viittaus, 
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 24 
kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö, ehdote-
taan korvattavaksi viittauksella kohtaan 26. 

6 §. Muun maksuvelvollisen perusmaksu. 
Pykälän 1 momentin kohdassa Finanssival-
vonnasta annetun lain 5 §:n 24 kohdassa tar-
koitettu toimintayksikkö oleva virheellinen 
viittaus ehdotetaan korjattavaksi viittaukseksi 
kohtaan 26. 

 
 

1.36 Laki elinkeinotulon verottamisesta 

5, 8 ja 51 §. Pykälissä olevat viittaukset 
luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin muu-
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tettaisiin vastaamaan ehdotettua lakia luotto-
laitostoiminnasta. 
 
1.37 Arvonlisäverolaki 

2 luku Verovelvollisuus 

13 a §. Pykälässä olevat viittaukset luotto-
laitostoiminnasta annettuun lakiin muutettai-
siin vastaamaan ehdotettua lakia luottolaitos-
toiminnasta. 
 
1.38 Laki sidotusta pitkäaikaissäästämi-

sestä 

6 §. Säästövarojen sijoittaminen. Pykälän 
6 momenttia tarkistettaisiin vastaamaan ar-
vopaperilainsäädännön kokonaisuudistuksen 
yhteydessä muutetun sijoituspalvelulain 
(747/2012) 9 luvun 6 §:ää siten, että ehdote-
tussa momentissa tarkoitettu velvollisuus 
koskisi itse palveluntarjoajaa, eikä kuten 
voimassa olevassa laissa, tilintarkastajaa. 
 
 
1.39 Kiinteistörahastolaki 

18 e §. Oikaisun ja muutoksen hakeminen 
kiinteistönarviointilautakunnan päätökseen. 
Pykälän 2 momentin säännös muutoksenha-
kumenettelystä ehdotetaan korjattavaksi si-
sältämään asianmukaiset viittaukset kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
 
2  Alemmanasteiset  säädökset  

Ehdotettua lakia luottolaitostoiminnasta on 
tarpeen täydentää pääosin nykytilaa vastaa-
vasti valtiovarainministeriön asetuksilla, jois-
sa säädettäisiin tarkemmin toimilupahake-
muksen sisällöstä, palkitsemisjärjestelmille 
asetettavista vaatimuksista, laissa tarkoitettu-
jen lisäpääomavaatimusten laskemisesta, 
suuria asiakasriskejä koskeviin rajoituksiin 
sovellettavista poikkeuksista sekä tuloslas-
kelman ja taseen kaavoista ja tilinpäätöksen 
liitetiedoista. 

 

3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaanmahdol-
lisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväk-
sytty ja vahvistettu. Ehdotetun luottolaitos-
toiminnasta annetun lain mukaiset kiinteä ja 
muuttuva lisäpääomavaatimus tulisivat kui-
tenkin voimaan 1 päivästä tammikuuta 2015 
lukien sekä mainitun lakiehdotuksen mukai-
nen maailmanlaajuisesti merkittävän luotto-
laitoksen lisäpääomavaatimus ja vähimmäis-
pääomavaatimuksen laskemiseen rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymässä kuuluvassa luottolai-
toksessa sovellettava laissa tarkemmin määri-
telty vähennys asteittain vuoden 2018 lop-
puun mennessä. 

Mainitun lakiehdotuksen 10 luvun 12 §:ssä 
olevaa maakohtaista raportointia koskevaa 
vaatimusta sovellettaisiin 1 päivästä tammi-
kuuta 2015 lukien eli käytännössä lainkoh-
dassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava en-
simmäisen kerran vuodelta 2015 laadittavas-
sa toimintakertomuksessa. 

Mainitun lain 8 luvun 7 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua muuttuvan palkkion enim-
mäisosuutta ja 8 luvun 8 §:ssä tarkoitettua 
yhtiökokouksen päätösmenettelyä sovellet-
taisiin muuttuviin palkkioihin, jotka eräänty-
vät tai ansaitaan lain voimaantulon jälkeen. 

Mainitun lain 15 luvun 11 §:ssä tarkoitettu 
enimmäisluototussuhdetta koskeva vaatimus 
tulisi voimaan 1 päivästä heinäkuuta 2016 
lukien. 

 
4  Suhde perustus laki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Ehdotetut säännökset vastaavat luonteel-
taan ja laajuudeltaan nykyistä vastaavaa lain-
säädäntöä, josta on säädetty tavallisessa lain-
säätämisjärjestyksessä. Lakiehdotukset voi-
daan sen vuoksi käsitellä tavallisessa lainsää-
tämisjärjestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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1. 

Laki 
luottolaitostoiminnasta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

I OSA 

OIKEUS HARJOITTAA LUOTTOLAI-
TOSTOIMINTAA 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 §  

Lain tarkoitus 

Tässä laissa säädetään oikeudesta harjoittaa 
luottolaitostoimintaa sekä tällaiselle toimin-
nalle asetettavista vaatimuksista ja niiden 
noudattamisen valvonnasta. Laissa säädetään 
lisäksi oikeudesta harjoittaa muuta liiketoi-
mintaa, jossa yleisöltä hankitaan takaisin-
maksettavia varoja. 

Ulkomaisen luottolaitoksen oikeudesta har-
joittaa luottolaitostoimintaa Suomessa ja täl-
laiselle toiminnalle asetettavista vaatimuksis-
ta säädetään tämän luvun 12 §:ssä, 2 luvun 
2 §:n 2 momentissa ja 16—19 luvuissa.  

Tämän lain soveltamisesta sijoituspalvelu-
laissa (747/2012) tarkoitettuun sijoituspalve-
luyritykseen säädetään sijoituspalvelulain 
6 ja 8 luvussa. 
 

2 §  

Muu luottolaitostoimintaa koskeva lainsää-
däntö 

Luottolaitoksen taloudelliselle asemalle 
asetettavista vaatimuksista säädetään luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-

raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 
648/2012 muuttamisesta annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 
N:o 575/2013, jäljempänä EU:n vakavarai-
suusasetus, sekä siinä tarkoitetuissa Euroo-
pan komission asetuksella tai päätöksellä an-
netuissa teknisissä standardeissa.  Luottolai-
tosta koskevia säännöksiä on lisäksi oikeu-
desta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luot-
tolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY 
muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY 
ja 2006/49/EY kumoamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2013/36/EU, jäljempänä luottolaitosdirektii-
vi, tarkoitetuissa Euroopan komission asetuk-
sella tai päätöksellä annetuissa teknisissä 
standardeissa. 

Osakeyhtiömuotoisesta luottolaitoksesta 
säädetään tämän lain lisäksi liikepankeista ja 
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksis-
ta annetussa laissa (1501/2001), säästöpan-
kista säästöpankkilaissa (1502/2001), osuus-
kuntamuotoisesta luottolaitoksesta osuuspan-
keista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annetussa laissa (423/2013) sekä 
hypoteekkiyhdistyksestä hypoteekkiyhdis-
tyksistä annetussa laissa (936/1978).  

Luottolaitoksen oikeudesta harjoittaa kiin-
nitysluottopankkitoimintaa säädetään kiinni-
tysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa 
(688/2010). 

Luottolaitoksen velvollisuudesta kuulua si-
joittajien korvausrahastoon säädetään sijoi-
tuspalvelulaissa.  

Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen talle-
tuspankin toiminnan turvaamisesta säädetään 
valtion vakuusrahastosta annetussa laissa 
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(379/1992) sekä talletuspankin toiminnan vä-
liaikaisesta keskeyttämisestä annetussa laissa 
(1509/2001). 

Sijoituspalvelulain soveltamisesta sijoitus-
palveluja tarjoavaan luottolaitokseen sääde-
tään sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:ssä. 
 
 

3 §  

Valvonta 

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo 
Finanssivalvonta. 

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa ja 4 §:ssä 
säädetään, 3 ja 6—11 luvun säännösten ja 
niiden nojalla annettujen säädösten noudat-
tamista valvoo Euroopan keskuspankki, jäl-
jempänä EKP, vakavaraisuusvalvontaan liit-
tyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien 
antamisesta Euroopan keskuspankille anne-
tun neuvoston asetuksen (EU) N:o 
1024/2013, jäljempänä YVM-asetus, nojalla 
niissä luottolaitoksissa, joiden valvonta on 
YVM-asetuksen mukaisesti siirretty EKP:lle. 
Finanssivalvonnan ja EKP:n toimivallan ja-
osta 3 luvussa tarkoitetussa luottolaitoksen 
osakkeen- ja osuudenomistajien sopivuuden 
arvioinnissa, 4 luvun mukaisessa toimiluvan 
myöntämisessä ja 10 luvun 4 §:n mukaisessa 
muuttuvan lisäpääomavaatimuksen asettami-
sessa sekä EKP:n oikeudesta määrätä 20 lu-
vussa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuk-
sia EU:n vakavaraisuusasetuksen rikkomises-
ta säädetään YVM-asetuksessa. 

Mitä tässä laissa säädetään Finanssivalvon-
nan tehtävistä toisen ETA-luottolaitoksen 
Suomessa olevan sivuliikkeen valvonnassa ja 
Finanssivalvonnan tehtävistä, jotka liittyvät 
luottolaitoksen toisessa Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtio) 
olevaan sivuliikkeeseen, sovelletaan EKP:iin, 
jos ulkomaisen ETA-luottolaitoksen tai luot-
tolaitoksen valvonta on 2 momentissa tarkoi-
tetulla tavalla siirretty EKP:lle. 

Yhteenliittymän keskusyhteisön valvonta-
tehtävistä talletuspankkien yhteenliittymän 
jäsenluottolaitoksien valvonnassa säädetään 
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa 
laissa (599/2010). 

Finanssivalvonnan yhteistyöstä Euroopan 
pankkivalvontaviranomaisen kanssa luotto-
laitosten valvonnassa säädetään erikseen. 

Finanssivalvonnan internetsivuilta on sel-
keästi käytävä ilmi ne luottolaitokset ja nii-
den emoyritykset, joiden valvonnasta tai 
konsolidoidusta valvonnasta EKP ja vastaa-
vasti Finanssivalvonta vastaa YVM-
asetuksen mukaisesti. Internetsivuilta on li-
säksi käytävä selkeästi EKP:n ja Finanssival-
vonnan välillä sovitut yhteistyöjärjestelyt 
luottolaitosten valvonnassa ja konsolidoidus-
sa valvonnassa.  
 
 

4 § 

Konsolidoitu valvonta  

Finanssivalvonta valvoo luottolaitosta, joka 
on konsolidointiryhmän emoyritys, sen kon-
solidoidun taloudellisen aseman perusteella 
niin kuin EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja 
jäljempänä tässä laissa säädetään. Talletus-
pankkien yhteenliittymän valvonnasta yh-
teenliittymän konsolidoidun taloudellisen 
aseman perustella säädetään talletuspankkien 
yhteenliittymästä annetussa laissa. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
lisäksi luottolaitokseen, jonka emoyrityksenä 
olevan omistusyhteisön kotipaikka on: 

1) Suomessa ja joka on taseen loppusum-
maltaan suurin tällaisen omistusyhteisön ty-
tärluottolaitoksista; 

2) toisessa ETA-valtiossa ja: 
a) emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konso-

lidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luotto-
laitosta; ja 

b) luottolaitoksen taseen loppusumma on 
suurempi kuin emoyrityksen minkään muun 
sellaisen tytärluottolaitoksen tai ulkomaisen 
tytärluottolaitoksen taseen loppusumma, jon-
ka kotipaikka on ETA-valtiossa;  

3) joka on 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun luot-
tolaitoksen tytäryritys, jolla on tytäryritys tai 
osakkuusyritys muussa kuin ETA-valtiossa 
toimiluvan saaneessa luottolaitoksessa, sijoi-
tuspalveluyrityksessä tai rahastoyhtiössä; 

4) jonka osalta Finanssivalvonta on sopinut 
11 luvun 13 §:n nojalla konsolidointiryh-
mään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten 
valvonnasta vastaavien toisten ETA-
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valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että Fi-
nanssivalvonta toimii ulkomaisen luottolai-
toksen konsolidoidusta valvonnasta vastaa-
vana valvontaviranomaisena ja että konsoli-
doituun valvontaan sovelletaan Suomen la-
kia. 

Finanssivalvonta voi 1 momentissa tarkoi-
tetun luottolaitoksen tai 15 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun omistusyhteisön hakemuksesta 
päättää, että 2 momentissa tarkoitettuna 
emoyrityksenä ei pidetä tätä lakia ja EU:n 
vakavaraisuusasetusta sovellettaessa omis-
tusyhteisöä, joka on samalla rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetun 
lain (699/2004) 2 §:n 1 momentin 12 kohdas-
sa tarkoitettu ryhmittymän omistusyhteisö, 
siltä osin kuin ryhmittymän taloudelliselle 
asemalle asetetut vaatimukset vastaavat tätä 
lakia ja EU:n vakavaraisuusasetusta. Finans-
sivalvonnan on ennen tässä momentissa tar-
koitettua päätöstä pyydettävä asiasta lausunto 
muilta rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 
valvonnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin 
14 kohdassa tarkoitetuilta keskeisiltä valvon-
taviranomaisilta. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei myös-
kään sovelleta, jos Finanssivalvonta on sopi-
nut 11 luvun 13 §:n nojalla muiden konsoli-
dointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luotto-
laitosten valvonnasta vastaavien viranomais-
ten kanssa siitä, että toisen ETA-valtion toi-
mivaltainen viranomainen vastaa luottolai-
toksen konsolidoidusta valvonnasta. 
 
 
 

Määritelmät 

5 §  

Luottolaitostoiminta 

Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan tässä 
laissa liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaan-
otetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjo-
taan omaan lukuun luottoja tai muuta rahoi-
tusta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna rahoi-
tuksena ei pidetä tavaroiden tai palvelujen 
myyjän ostajalle myöntämää maksuaikaa ei-
kä rahoitusta yksinomaan sellaisille samaan 
konserniin kuuluville yrityksille, jotka eivät 

liiketoimintanaan tarjoa 1 momentissa tarkoi-
tettua rahoitusta. 
 
 
 

6 §  

Takaisinmaksettavat varat 

Takaisinmaksettavilla varoilla tarkoitetaan 
tässä laissa liiketoiminnassa velaksi otettuja 
varoja. 

Vaadittaessa takaisinmaksettavilla varoilla 
tarkoitetaan tässä laissa muita kuin määräai-
kaisia takaisinmaksettavia varoja, jotka vel-
koja voi sopimusehtojen mukaan irtisanoa 
maksettaviksi heti tai enintään 30 päivän pi-
tuisen irtisanomisajan kuluttua, sekä määrä-
aikaisia takaisinmaksettavia varoja, joiden 
laina-aika on enintään 30 päivää tai jotka 
velkoja voi irtisanoa ennen eräpäivää myös 
muissa kuin sopimusehdoissa erikseen maini-
tuissa poikkeuksellisissa tilanteissa. 
 
 
 

7 § 

Luottolaitos 

Luottolaitos on yritys, jolla on 4 luvun mu-
kainen toimilupa luottolaitostoimintaan. 
Luottolaitos voi olla talletuspankki tai luot-
toyhteisö.  

Ulkomaisella luottolaitoksella tarkoitetaan 
tässä laissa ulkomaista yritystä, joka harjoit-
taa pääasiassa luottolaitostoimintaa ja jota 
valvotaan vastaavalla tavalla kuin luottolai-
tosta tämän lain nojalla. 

Ulkomaisella ETA-luottolaitoksella tarkoi-
tetaan tässä laissa ulkomaista luottolaitosta, 
jolla on sääntömääräinen kotipaikka muussa 
ETA-valtiossa kuin Suomessa ja tämän valti-
on toimivaltaisen viranomaisen myöntämä 
toimilupa luottolaitostoimintaan. 

Kolmannen maan luottolaitoksella tarkoite-
taan tässä laissa ulkomaista luottolaitosta, 
jolla on sääntömääräinen kotipaikka muussa 
kuin ETA-valtiossa ja tämän valtion toimi-
valtaisen viranomaisen myöntämä toimilupa 
luottolaitostoimintaan. 
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8 § 

Talletuspankki 

Talletuspankki on luottolaitos, jonka toimi-
lupa oikeuttaa vastaanottamaan yleisöltä tal-
letuksia. 

Talletuspankki voi olla osakeyhtiö, osuus-
kunta tai säästöpankki. 

Talletuspankin on kuuluttava 14 luvussa 
tarkoitettuun talletussuojarahastoon. 
 
 

9 § 

Talletus 

Talletuksella tarkoitetaan tässä laissa sel-
laisia takaisinmaksettavia varoja, jotka on 
kokonaan tai osittain korvattava 14 luvun 
8 §:n mukaisesti talletussuojarahastosta. 

Ainoastaan 1 momentissa tarkoitetuista ra-
havaroista saadaan markkinoinnissa käyttää 
sanaa "talletus" joko sellaisenaan tai yhdyso-
sana. Markkinoinnissa, joka koskee muiden 
takaisinmaksettavien varojen hankkimista 
yleisöltä, ei saa muutenkaan menetellä taval-
la, joka voi vaikeuttaa talletusten erottumista 
muista takaisinmaksettavista varoista. 
 
 
 

10 §  

Luottoyhteisö 

Luottoyhteisö on luottolaitos, joka voi vas-
taanottaa yleisöltä muita takaisinmaksettavia 
varoja kuin talletuksia. 

Luottoyhteisö voi olla osakeyhtiö, osuus-
kunta tai hypoteekkiyhdistys. 
 
 

11 §  

Rahoituslaitos 

Rahoituslaitoksella tarkoitetaan tässä laissa 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 
1 kohdan 26 alakohdassa tarkoitettua rahoi-
tuslaitosta. 
 

12 §  

Kotivaltio 

Kotivaltiolla tarkoitetaan tässä laissa val-
tiota, jossa ulkomaisella luottolaitoksella on 
sääntömääräinen kotipaikka ja jonka toimi-
valtainen viranomainen on myöntänyt luotto-
laitokselle toimiluvan luottolaitostoimintaan. 
 

13 § 

Sivuliike 

Sivuliikkeellä tarkoitetaan tässä laissa 
muussa kuin kotivaltiossa sijaitsevaa luotto-
laitoksen tai ulkomaisen luottolaitoksen toi-
mipaikkaa, joka on oikeudellisesti osa luotto-
laitosta tai ulkomaista luottolaitosta ja josta 
käsin harjoitetaan luottolaitostoimintaa tai 
muuta luottolaitokselle sallittua liiketoimin-
taa. 
 

14 §  

Palveluyritys 

Palveluyrityksellä tarkoitetaan tässä laissa 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 
1 kohdan 18 alakohdassa tarkoitettua oheis-
palveluyritystä. 
 

15 §  

Omistusyhteisö 

Omistusyhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 
1 kohdan 20—21 alakohdassa tarkoitettuja 
yhteisöjä. 

Finanssivalvonnan on saatuaan tiedon siitä, 
että muusta yrityksestä kuin luottolaitoksesta 
tai sijoituspalveluyrityksestä on tullut luotto-
laitoksen emoyritys, tehtävä viipymättä pää-
tös siitä, onko yritystä pidettävä omistusyh-
teisönä.  

Finanssivalvonta pitää luetteloa omistusyh-
teisöistä, jotka ovat sellaisen konsolidointi-
ryhmän emoyrityksiä, jota Finanssivalvonta 
tämän lain mukaan valvoo. Finanssivalvon-
nan on toimitettava luettelo ja siihen tehdyt 
muutokset tiedoksi muille toimivaltaisille 
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ETA-valvontaviranomaisille, Euroopan ko-
missiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle. 
 
 
 

16 § 

Konsolidointiryhmä 

Konsolidointiryhmällä tarkoitetaan tässä 
laissa konsernia, jonka muodostavat konser-
nin emoyritys, joka on luottolaitos tai ulko-
mainen luottolaitos, tällaisen luottolaitoksen 
emoyrityksenä oleva muu omistusyhteisö 
kuin sijoituspalveluyritys (konsolidointiryh-
män emoyritys) sekä emoyrityksen tytäryri-
tykset, jotka ovat luottolaitoksia tai ulkomai-
sia luottolaitoksia, sijoituspalveluyrityksiä tai 
sijoituspalveluyritykseen rinnastettavia ul-
komaisia yrityksiä, rahoituslaitoksia tai pal-
veluyrityksiä (konsolidointiryhmän tytäryri-
tys). Konsernilla, emoyrityksellä ja tytäryri-
tyksellä tarkoitetaan tässä laissa kirjanpito-
laissa (1336/1997) tarkoitettua konsernia, 
emoyritystä ja tytäryritystä sekä niihin rin-
nastettavaa ulkomaista konsernia, emoyritys-
tä ja tytäryritystä. 
 
 
 

17 § 

Ydinpääoma 

Ydinpääomalla tarkoitetaan tässä laissa 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 26 artiklassa 
tarkoitettua ydinpääomaa. 
 
 
 

18 §  

Ulkoistaminen 

Ulkoistamisella tarkoitetaan tässä laissa 
luottolaitoksen toimintaan liittyvää järjeste-
lyä, jonka perusteella muu palvelun tarjoaja 
tuottaa luottolaitokselle toiminnon tai palve-
lun, jonka luottolaitos olisi muuten itse suo-
rittanut. 
 
 

19 § 

Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan 
pankkikomitea ja Euroopan järjestelmäriski-

komitea 

Euroopan pankkiviranomaisella tarkoite-
taan tässä laissa Euroopan valvontaviran-
omaisen (Euroopan pankkiviranomainen) pe-
rustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1093/2010, jäljempänä 
Euroopan pankkivalvonta-asetus, tarkoitettua 
Euroopan pankkiviranomaista. 

Euroopan pankkikomitealla tarkoitetaan 
tässä laissa Euroopan pankkikomitean perus-
tamisesta tehdyssä komission päätöksessä 
2004/10/EY tarkoitettua Euroopan pankki-
komiteaa. 

Euroopan järjestelmäriskikomitealla tarkoi-
tetaan tässä laissa finanssijärjestelmän mak-
rotason vakauden valvonnasta Euroopan 
unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomi-
tean perustamisesta annetussa Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
1092/2010 tarkoitettua Euroopan järjestelmä-
riskikomiteaa. 
 
 
 
 

20 § 

Johto ja toimiva johto 

Johdolla tarkoitetaan tässä laissa luottolai-
toksen hallitusta ja, jos laitoksella on hallin-
toneuvosto, hallintoneuvostoa, toimitusjohta-
jaa sekä kaikkia toimitusjohtajan välittömäs-
sä alaisuudessa toimivia, jotka ovat luottolai-
toksen ylimmissä johtotehtävissä tai tosiasi-
allisesti johtavat luottolaitoksen toimintaa. 

Toimivalla johdolla tarkoitetaan tässä lais-
sa luottolaitoksen toimitusjohtajaa sekä kaik-
kia toimitusjohtajan välittömässä alaisuudes-
sa toimivia, jotka ovat luottolaitoksen ylim-
missä johtotehtävissä tai tosiasiallisesti joh-
tavat luottolaitoksen toimintaa. 
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2 luku 

Oikeus luottolaitostoimintaan ja muuhun 
varainhankintaan yleisöltä 

1 § 

Luottolaitostoiminnan luvanvaraisuus 

Luottolaitostoimintaa ei saa harjoittaa il-
man tässä laissa tarkoitettua toimilupaa. 
 
 
 

2 § 

Luottolaitoksen yksinoikeus takaisinmakset-
tavien varojen vastaanottamiseen 

Muu kuin luottolaitos ei saa harjoittaa lii-
ketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan 
takaisinmaksettavia varoja muulla tavoin 
kuin laskemalla liikkeeseen arvopaperimark-
kinalain (746/2012) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tuja arvopapereita, jollei tämän luvun 3 §:ssä 
toisin säädetä. 

Mitä 1 momentissa säädetään luottolaitok-
sesta, koskee myös ulkomaista ETA-
luottolaitosta sekä kolmannen maan luottolai-
toksen Suomessa olevaa sivuliikettä, jolla on 
tämän lain mukainen toimilupa harjoittaa 
luottolaitostoimintaa Suomessa. 
 
 
 

3 §  

Luottolaitoksen yksinoikeutta takaisinmakset-
tavien varojen vastaanottamiseen koskevat 

poikkeukset 

Mitä 2 §:ssä säädetään, ei rajoita: 
1) Suomen Pankin oikeutta ottaa vastaan 

takaisinmaksettavia varoja yleisöltä; 
2) rahastoyhtiön oikeutta harjoittaa sijoitus-

rahastolaissa (48/1999) tarkoitettua sijoitus-
rahastotoimintaa; 

3) sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön 
oikeutta tarjota sidotusta pitkäaikaissäästämi-
sestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitet-
tuja säästämissopimuksia; 

4) vakuutuslaitoksen oikeutta harjoittaa va-
kuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettua va-
kuutusliikettä; 

5) oikeutta tarjota maksupalveluja maksu-
laitoslain (297/2010) mukaisesti; 

6) vaihtoehtorahastojen hoitajan oikeutta 
hoitaa vaihtoehtorahastojen hoitajista anne-
tun lain (162/2014) mukaista vaihtoehtora-
hastoa. 

Osakeyhtiö ja osuuskunta saavat lisäksi 
2 §:n estämättä hankkia yleisöltä takaisin-
maksettavia varoja tarjoamalla muita kuin 
vaadittaessa takaisinmaksettavia vel-
kasitoumuksia. Jos tällaisia velkasitoumuksia 
tarjotaan yleisölle muulla tavoin kuin laske-
malla yleiseen liikkeeseen arvopaperimark-
kinalaissa tarkoitettuja arvopapereita, osake-
yhtiön tai osuuskunnan on laadittava ja jul-
kistettava osavuosikatsaus, tilinpäätös ja ti-
linpäätöstiedote noudattaen arvopaperimark-
kinalain 7 luvun 5-13 §:ää. Poikkeamiseen 
tässä pykälässä säädetystä tiedonantovelvol-
lisuudesta sovelletaan arvopaperimarkkina-
lain 7 luvun 18 §:ää. 

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen, ra-
hastoyhtiön, vakuutusyhtiön ja maksulaitok-
sen oikeudesta tarjota Suomessa toimilu-
paansa sisältyviä palveluja säädetään erik-
seen. 
 
 

4 §  

Toiminimi 

Muu kuin talletuspankki, Suomen Pankki 
tai Pohjoismaiden Investointipankki saa toi-
minimessään tai muutoin toiminnassaan 
käyttää sanaa "pankki" ainoastaan, jos on il-
meistä, että sanan käyttäminen ei viittaa har-
haanjohtavasti talletuspankin toimintaan. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, yritys saa käyttää toiminimessään viit-
tausta sen kanssa samaan konserniin tai talle-
tuspankkien yhteenliittymään kuuluvan talle-
tuspankin toiminimeen.  

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti aputoiminimeen ja toissijai-
seen tunnukseen. 

Ulkomaisen luottolaitoksen toiminimen 
käytöstä Suomessa säädetään lisäksi 18 lu-
vun 9 §:ssä. 
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3 luku 

Oikeus omistaa luottolaitoksen osakkeita 
tai osuuksia 

1 § 

Osakkeiden ja osuuksien hankintaa ja luovu-
tusta koskeva ilmoitusvelvollisuus 

Sen, joka aikoo suoraan tai välillisesti 
hankkia luottolaitoksen osakkeita, osuuksia, 
sijoitusosuuksia tai kantarahasto-osuuksia, on 
ilmoitettava siitä etukäteen Finanssivalvon-
nalle, jos hänen omistuksensa: 

1) hankinnan johdosta olisi vähintään 
10 prosenttia luottolaitoksen osake- tai 
osuuspääomasta taikka kantarahastosta; 

2) olisi niin suuri, että se vastaisi vähintään 
10:tä prosenttia kaikkien osakkeiden tai 
osuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai 

3) muutoin oikeuttaisi käyttämään 2 koh-
dassa tarkoitettuun omistukseen rinnastetta-
vaa tai muuten merkittävää vaikutusvaltaa 
luottolaitoksen hallinnossa. 

Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta 
aiotaan lisätä siten, että omistus hankinnan 
johdosta olisi vähintään 20, 30 tai 50 prosent-
tia luottolaitoksen osake- tai osuuspääomasta 
taikka kantarahastosta tai omistus vastaisi 
samansuuruista osuutta kaikkien osakkeiden 
tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä taikka 
luottolaitoksesta tulisi tytäryritys, myös tästä 
hankinnasta on ilmoitettava etukäteen Fi-
nanssivalvonnalle 

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua 
omistusosuutta ja ääniosuutta sovelletaan ar-
vopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ää ja 9 lu-
vun 4—7 §:ää. Tätä momenttia sovellettaessa 
ei oteta huomioon osakkeita ja osuuksia, jot-
ka ilmoitusvelvollinen on enintään vuoden 
ajaksi hankkinut järjestämänsä arvopaperei-
den liikkeeseenlaskun yhteydessä tai markki-
natakauksen nojalla ja joiden nojalla ilmoi-
tusvelvollisella ei ole oikeutta käyttää yhtei-
sössä äänivaltaa eikä muuten vaikuttaa yhtei-
sön johdon toimintaan. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ilmoi-
tus on tehtävä myös, jos omistettujen osak-
keiden tai osuuksien määrä laskee jonkin 
1 tai 2 momentissa säädetyn omistusrajan 

alapuolelle tai luottolaitos lakkaa olemasta 
ilmoitusvelvollisen tytäryritys. 

Luottolaitoksen ja sen omistusyhteisön on 
ilmoitettava Finanssivalvonnalle vähintään 
kerran vuodessa 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen omistusosuuksien omistajat ja omistus-
ten suuruudet sekä ilmoitettava viivytyksettä 
tietoonsa tulleet omistusosuuksien muutok-
set. Sellaisesta yrityksestä, jonka arvopaperit 
ovat kaupankäynnin kohteena kaupankäyn-
nistä rahoitusvälineillä annetun lain 
(748/2012) 1 luvun 2 §:n 6 kohdassa tarkoi-
tetuilla säännellyillä markkinoilla, on lisäksi 
ilmoitettava tässä momentissa tarkoitetut tie-
dot arvopaperimarkkinalain 2 luvun 13 §:ssä 
tarkoitetulle Euroopan arvopaperimarkkina-
viranomaiselle. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta il-
moituksesta on käytävä ilmi tarpeelliset tie-
dot ja selvitykset: 

1) ilmoitusvelvollisesta sekä hänen luotet-
tavuudestaan ja taloudellisesta tilanteestaan; 

2) ilmoitusvelvollisen omistuksesta ja 
muista sidonnaisuuksista luottolaitoksessa; 

3) hankintaa koskevista sopimuksista, han-
kinnan rahoituksesta ja, 2 momentissa tarkoi-
tetussa tapauksessa, omistuksen tavoitteista. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin 
ilmoituksiin liitettävistä tiedoista annetaan 
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 

2 § 

Osakkeiden ja osuuksien hankintaa koskeva 
rajoitus 

Finanssivalvonnan oikeudesta esittää 
EKP:lle tämän luvun 1 §:ssä tarkoitetun 
omistusosuuden hankinnan kieltämistä sää-
detään Finanssivalvonnasta annetun lain 
(878/2008) 32 a §:ssä ja kieltopäätöksen an-
tamista koskevasta menettelystä mainitun 
lain 32 b §:ssä. 

Ilmoitusvelvollinen ei saa hankkia 1 §:ssä 
tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia ennen 
kuin EKP on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun 
päätöksen tai päätöksen tekemiselle Finans-
sivalvonnasta annetun lain 32 b §:ssä säädet-
ty määräaika on päättynyt, ellei asian käsitte-
lyssä toisin määrätä. 
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4 luku 

Toimiluvan myöntäminen ja peruuttami-
nen sekä liiketoiminnan rajoittaminen 

1 § 

Toimilupahakemus 

Luottolaitoksen toimiluvan myöntää Fi-
nanssivalvonnalle tehtävästä hakemuksesta 
EKP niin kuin YVM-asetuksessa, sen nojalla 
annetuissa EKP:n asetuksissa ja päätöksissä 
sekä tässä luvussa säädetään. Toimilupa voi-
daan antaa talletuspankin tai luottoyhteisön 
toimintaan. Toimilupahakemukseen liitettä-
vistä selvityksistä säädetään valtiovarainmi-
nisteriön asetuksella. 

Talletuspankin toimilupahakemuksesta on 
pyydettävä talletussuojarahaston lausunto. 
Toimilupahakemuksesta on lisäksi pyydettä-
vä sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sijoittaji-
en korvausrahaston lausunto, jos luottolaitos 
voi yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mu-
kaan tarjota sijoituspalveluja. 

Jos toimilupaa hakeva yhteisö on toisessa 
ETA-valtiossa toimiluvan saaneen ulkomai-
sen luottolaitoksen, sijoituspalveluyritykseen 
rinnastettavan ulkomaisen yrityksen tai va-
kuutusyhtiöön rinnastettavan ulkomaisen yri-
tyksen tytäryritys tai ulkomaisen luottolai-
toksen tai muun edellä tarkoitetun ulkomai-
sen yrityksen emoyrityksen tytäryritys, ha-
kemuksesta on pyydettävä tuon valtion asi-
anomaisen valvontaviranomaisen lausunto. 
Lausunto on pyydettävä myös, jos toimilupaa 
hakevassa yhteisössä määräämisvalta on sa-
moilla luonnollisilla tai oikeushenkilöillä 
kuin ulkomaisessa luottolaitoksessa tai 
muussa edellä tarkoitetussa ulkomaisessa yri-
tyksessä. Tässä momentissa tarkoitetussa 
lausuntopyynnössä lausunnonantajaa on 
pyydettävä erityisesti arvioimaan osakkeen-
omistajien sopivuutta sekä saman ryhmän 
toisen yrityksen johtamiseen osallistuvien 
johtajien mainetta ja kokemusta sekä ilmoit-
tamaan edellä mainittuja seikkoja koskevat 
tiedot, joilla on merkitystä toimiluvan myön-
tämisen tai luottolaitoksen valvonnan kannal-
ta. 

Jos toimiluvan myöntämisen edellytyksenä 
olevissa, 1 momentissa tarkoitetuissa tiedois-

sa tapahtuu toimiluvan myöntämisen jälkeen 
olennainen muutos, luottolaitoksen on ilmoi-
tettava muutoksista Finanssivalvonnalle. Fi-
nanssivalvonta antaa tarkemmat määräykset 
ilmoituksen antamisesta ja sisällöstä. 
 
 
 

2 § 

Toimilupaa koskeva päätösehdotus 

Finanssivalvonnan on annettava luottolai-
toksen toimilupaa koskeva päätösehdotus 
EKP:lle neljän kuukauden kuluessa hake-
muksen vastaanottamisesta tai, jos hakemus 
on puutteellinen, siitä kun hakija on antanut 
asian ratkaisemista varten tarvittavat asiakir-
jat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös 
on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden ku-
luessa hakemuksen vastaanottamisesta. 

Finanssivalvonnalla on oikeus toimiluvan 
hakijaa kuultuaan sisällyttää toimilupaehdo-
tukseen luottolaitoksen liiketoimintaa koske-
via, valvonnan kannalta välttämättömiä rajoi-
tuksia ja ehtoja. Finanssivalvonta voi toimi-
luvan myöntämisen jälkeen luottolaitoksen 
hakemuksesta ehdottaa EKP:lle toimiluvan 
ehtojen muuttamista. 

Jos toimilupaa koskevaa päätösehdotusta ei 
ole annettu 1 momentissa säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valitus 
tehdään ja käsitellään, kuten hakemuksen 
hylkäämistä koskeva valitus tehdään ja käsi-
tellään. Tällaisen valituksen voi tehdä, kun-
nes päätösehdotus tai kielteinen päätös on 
annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava 
päätösehdotuksen tai kielteisen päätöksen an-
tamisesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos 
päätös on annettu valituksen jälkeen. Tässä 
momentissa tarkoitetun valituksen tekemises-
tä ja käsittelystä säädetään muilta osin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996). 
 

3 § 

Toimiluvan myöntämisen edellytykset 

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että 
luottolaitoksen omistajat ja perustajat täyttä-
vät 4 §:ssä säädetyt vaatimukset ja luottolai-
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tos luottolaitoksen toiminnalle ja taloudelli-
selle asemalle 5 ja 10 luvussa säädetyt vaa-
timukset. Toimilupa voidaan myöntää myös 
perustettavalle luottolaitokselle ennen sen re-
kisteröimistä. 
 
 
 

4 § 

Luottolaitoksen merkittävien omistajien sekä 
perustajien luotettavuus 

Sen, joka suoraan tai välillisesti omistaa 
vähintään kymmenen prosenttia luottolaitok-
sen osakepääomasta tai osuuden, joka tuottaa 
vähintään kymmenen prosenttia sen osakkei-
den tuottamasta äänivallasta, sekä luottolai-
toksen perustajan on oltava luotettava  

Luotettavana ei pidetä sitä, jota Finanssi-
valvonnasta annetun lain 32 a §:n 1 momen-
tissa säädettyjen perusteiden nojalla voidaan 
kieltää hankkimasta luottolaitoksen osakkeita 
tai osuuksia. 
 
 
 

5 § 

Toimiluvan myöntäminen eurooppayhtiölle 
ja eurooppaosuuskunnalle 

Toimilupa myönnetään myös sellaiselle 
ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle eu-
rooppayhtiön (SE) säännöistä annetussa neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 2157/2001, jäl-
jempänä eurooppayhtiöasetus, tarkoitetulle 
eurooppayhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaik-
kansa Suomeen asetuksen 8 artiklan mukai-
sesti. Lupahakemuksesta on pyydettävä ky-
seisen valtion rahoitusmarkkinoita valvovan 
viranomaisen lausunto. Sama koskee eu-
rooppayhtiön perustamista sulautumalla si-
ten, että vastaanottava yhtiö, jonka kotipaik-
ka on toisessa valtiossa, rekisteröidään eu-
rooppayhtiönä Suomessa. Mitä tässä pykä-
lässä säädetään eurooppayhtiöstä, sovelletaan 
myös eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöis-
tä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 
1435/2003, jäljempänä eurooppaosuuskunta-
asetus, tarkoitettuun eurooppaosuuskuntaan. 
 

6 §  

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimilu-
pa rekisteröitäväksi. Toimiluvan myöntämi-
sestä on lisäksi ilmoitettava Euroopan pank-
kiviranomaiselle. Perustettavalle yritykselle 
ja kotipaikan Suomeen siirtävälle euroop-
payhtiölle myönnetty toimilupa rekisteröi-
dään samalla kun yritys rekisteröidään.  

Talletuspankin toimilupa on lisäksi ilmoi-
tettava tiedoksi 14 luvussa tarkoitetulle Tal-
letussuojarahastolle ja sijoituspalveluja tar-
joavan luottolaitoksen toimilupa sijoituspal-
velulaissa tarkoitetulle Sijoittajien korvaus-
rahastolle. 
 
 

7 §  

Toiminnan aloittaminen 

Luottolaitos voi aloittaa toimintansa, jollei 
toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittömäs-
ti sen jälkeen, kun toimilupa on myönnetty ja 
luottolaitos on toimittanut Finanssivalvonnal-
le 2 momentissa tarkoitetut tiedot sekä, jos 
toimilupa on myönnetty perustettavalle yri-
tykselle, yritys on rekisteröity. 

Luottolaitos ei saa aloittaa toimintaansa 
ennen kuin se on toimittanut Finanssivalvon-
nalle: 

1) luottolaitosta koskevan täydellisen ot-
teen kaupparekisteristä, johon sisältyvät yh-
tiöjärjestys tai säännöt; 

2) hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten 
ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitus-
johtajan sijaisen sekä tilintarkastajien ja vara-
tilintarkastajien nimet ja heitä koskevat tar-
vittavat muut tiedot. 

Jos 2 momentissa mainitussa tiedossa ta-
pahtuu muutos, uusi tieto on viipymättä il-
moitettava Finanssivalvonnalle. 

 
8 § 

Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan pe-
ruuttaminen 

Toimiluvan peruuttamisesta ja toiminnan 
rajoittamisesta säädetään Finanssivalvonnas-



 HE 39/2014 vp  
  

 

128 

ta annetun lain 26 ja 27 §:ssä. Finanssival-
vonnan on ilmoitettava toimiluvan peruutta-
minen rekisteröitäväksi. Toimiluvan peruut-
taminen on lisäksi ilmoitettava Euroopan 
komissiolle, Euroopan pankkiviranomaiselle, 
talletussuojarahastolle sekä tämän lain 13 lu-
vussa tarkoitetulle vakuusrahastolle ja sijoit-
tajien korvausrahastolle, jos luottolaitos on 
rahaston jäsen. 

Poiketen siitä, mitä Finanssivalvonnasta 
annetun lain 26 §:ssä säädetään, päätöksen 
toimiluvan peruuttamisesta tekee EKP YVM-
asetuksen nojalla. Toimiluvan peruuttami-
seen sovelletaan lisäksi Finanssivalvonnasta 
annetun lain 26 §:ää. 
 
 

9 §  

Toimilupavaatimuksista ilmoittaminen 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroo-
pan komissiolle ja Euroopan pankkiviran-
omaiselle tämän luvun ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten mukaiset vaa-
timukset toimiluvan myöntämisestä. Ilmoi-
tusvelvollisuudesta EKP:lle säädetään YVM-
asetuksessa ja sen nojalla annetuissa asetuk-
sissa ja päätöksissä. 
 
 
 

5 luku 

Liiketoimintaa koskevat yleiset edellytyk-
set 

Sallittu liiketoiminta 

1 §  

Talletuspankille sallittu liiketoiminta 

Talletuspankille sallittua liiketoimintaa on: 
1) talletusten ja muiden takaisinmaksetta-

vien varojen hankkiminen yleisöltä; 
2) muu varainhankinta; 
3) luotonanto ja rahoitustoiminta sekä muu 

rahoituksen järjestäminen; 
4) rahoitusleasing; 
5) maksupalvelu ja muu maksuliike;  

6) sähköisen rahan liikkeeseenlasku, siihen 
liittyvä tietojenkäsittely ja tietojen tallenta-
minen sähköiselle tietovälineelle muun yri-
tyksen lukuun; 

7) maksujen periminen; 
8) valuutanvaihto; 
9) notariaattitoiminta; 
10) arvopaperikauppa ja muu arvopaperi-

toiminta; 
11) takaustoiminta; 
12) luottotietotoiminta; 
13) asuntosäästötoimintaan liittyvä asunto-

osakkeiden ja -osuuksien sekä asuinkiinteis-
töjen välitys; 

14) muu 1—13 kohdassa tarkoitettuun toi-
mintaan verrattava tai niihin läheisesti liitty-
vä toiminta. 

Talletuspankki saa lisäksi hoitaa postipal-
veluja postitoimiluvan haltijan kanssa teke-
mänsä sopimuksen mukaisesti sekä tarjota 
talletuspankin kanssa samaan konserniin tai 
talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvalle 
yritykselle sen hallintoon liittyviä palveluja.  

Talletuspankin yhtiöjärjestyksessä tai 
säännöissä on mainittava, tarjoaako talletus-
pankki sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:ssä 
tarkoitettuja sijoituspalveluja. 
 
 
 
 

2 §  

Luottoyhteisölle sallittu liiketoiminta 

Luottoyhteisö saa harjoittaa tämän luvun 
1 §:n 1 momentissa tarkoitettua liiketoimin-
taa lukuun ottamatta talletusten hankkimista 
yleisöltä. Luottoyhteisö saa vastaanottaa 
yleisöltä muita vaadittaessa takaisinmakset-
tavia varoja kuin talletuksia vain maksupal-
veluiden tarjoamisen ja sähköisen rahan liik-
keeseenlaskun yhteydessä. Luottoyhteisö voi 
harjoittaa kiinnitysluottopankkitoimintaa. 
Kiinnitysluottopankkitoiminnasta säädetään 
kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa 
laissa. 

Luottoyhteisön yhtiöjärjestyksessä tai 
säännöissä on mainittava, tarjoaako luottoyh-
teisö sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mu-
kaisia sijoituspalveluja. 
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Luottoyhteisön maksupalvelun tarjoamista 
varten tilille vastaanottamiin vaadittaessa ta-
kaisinmaksettaviin varoihin sovelletaan, mitä 
15 luvun 6—10 §:ssä säädetään talletuksesta. 
 
 

3 § 

Kiinteistöjen omistamista koskeva rajoitus 

Luottolaitos saa sijoittaa kiinteistöihin sekä 
kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin 
enintään määrän, joka vastaa 13 prosenttia 
luottolaitoksen taseen loppusummasta. Luot-
tolaitoksen omistamiin kiinteistöyhteisöjen 
osakkeisiin ja osuuksiin rinnastetaan edellä 
tarkoitettua osuutta laskettaessa luottolaitok-
sen kiinteistöyhteisölle antamat luotot ja sen 
puolesta antamat takaukset samassa suhtees-
sa kuin luottolaitoksen omistamat kiinteis-
töyhteisön osakkeet tai osuudet ovat kiinteis-
töyhteisön osake- tai osuuspääomasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua suhdelu-
kua laskettaessa ei oteta huomioon kiinteistö-
jä eikä kiinteistöyhteisön osakkeita tai 
osuuksia, jotka: 

1) ovat joutuneet luottolaitoksen haltuun 
maksamatta jääneen saamisen vakuutena; tai 

2) on vuokrattu rahoitustoiminnan yhtey-
dessä ja joiden arvon alenemisesta johtuva 
riski on olennaisilta osiltaan siirretty sopi-
muksin vuokralleottajalle. 

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä 
määräajaksi myöntää luvan poiketa 1 mo-
mentissa säädetystä vaatimuksesta. 

Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle tiedot, jotka ovat tarpeen tässä 
pykälässä säädetyn rajoituksen valvomiseksi. 
Finanssivalvonta voi antaa valvonnan kan-
nalta tarpeellisia määräyksiä ilmoitusvelvol-
lisuuden sisällöstä ja siitä, kuinka usein il-
moitus on tehtävä. 
 
 

4 § 

Konsolidoitua kiinteistönomistusta koskeva 
rajoitus 

Konsolidointiryhmän emoyrityksen ja kon-
solidointiryhmän tytäryritysten yhteenlasket-
tu 3 §:ssä tarkoitettu kiinteistönomistus ei saa 

ylittää määrää, joka on 13 prosenttia emoyri-
tyksen konsolidoidun taseen loppusummasta. 

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua 
konsolidoitua suhdelukua siihen ei sisällytetä 
luottolaitoksen konsolidointiryhmään kuulu-
valle kiinteistöyhteisölle annettuja luottoja 
eikä tällaisen kiinteistöyhteisön puolesta an-
nettuja takauksia, jos kiinteistöyhteisö yhdis-
tellään konsolidoituun taseeseen. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu luottolai-
toksen konsolidoitu tase laaditaan konsoli-
dointiryhmän emoyrityksen ja konsolidointi-
ryhmän tytäryritysten taseiden yhdistelmänä 
noudattaen, mitä kirjanpitolaissa ja 12 luvun 
10 §:ssä säädetään konsernitilinpäätöksen 
laatimisesta. 

Finanssivalvonta voi erityisestä syystä 
määräajaksi myöntää poikkeuksen 1 momen-
tin vaatimuksista. 

Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai 
1 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun luot-
tolaitoksen on ilmoitettava Finanssivalvon-
nalle tiedot, jotka ovat tarpeen tässä pykäläs-
sä säädetyn rajoituksen valvomiseksi. Fi-
nanssivalvonta voi antaa valvonnan kannalta 
tarkempia määräyksiä tämän pykälän mukai-
sen ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja siitä, 
kuinka usein ilmoitukset on tehtävä. 
 
 

5 § 

Rahalainan antamista koskevien osuuskunta-
lain säännösten soveltaminen 

Osuuskuntalain (421/2013) 16 luvun 
11 §:ää ei sovelleta luottolaitokseen eikä sen 
konsolidointiryhmään kuuluvaan rahoituslai-
tokseen. 
 
 

6 § 

Omien ja konserniyritysten osakkeiden, 
osuuksien, pääomalainojen ja debentuurien 
hankinnan rahoittaminen ja pantiksi ottami-

nen 

Luottolaitos saa antaa lainaa omien ja 
emoyrityksensä osakkeiden ja osuuksien 
hankkimiseen sekä ottaa niitä pantiksi 2—
4 momentissa säädetyin rajoituksin. Vakuu-
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den asettaminen luottolaitoksen varoista 
edellä tarkoitetun lainan maksamisesta rin-
nastetaan lainan antamiseen. 

Luottolaitos ja sen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluva rahoituslaitos saa, 
jollei 3 momentista muuta johdu, osakeyhtiö-
lain (624/2006) 13 luvun 10 §:n 1 momentin, 
osuuskuntalain 16 luvun 11 §:n 1 momentin 
sekä velkakirjalain (622/1947) 34 §:n 3 mo-
mentin estämättä antaa lainaa omien tai emo-
yrityksen osakkeiden ja osuuksien hankkimi-
seksi ja ottaa niitä pantiksi, jos ne ovat kau-
pankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoi-
tusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n 
6 kohdassa tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla, jos lainan antaminen tai pantin ottami-
nen kuuluu luottolaitoksen tai sen kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan rahoi-
tuslaitoksen tavanomaiseen liiketoimintaan ja 
jos laina on annettu taikka pantti otettu luot-
to- tai rahoituslaitoksen toiminnassa noudate-
tuin tavanomaisin ehdoin.  

Luottolaitos saa ottaa pantiksi omia ja 
emoyrityksen osakkeita ja osuuksia niiden 
merkinnän rahoittamiseksi annetun lainan 
vakuudeksi enintään määrän, joka vastaa ni-
mellisarvoltaan 10 prosenttia lainan antaneen 
yrityksen, tai jos pantiksi on otettu lainan an-
taneen yrityksen emoyrityksen osakkeita tai 
osuuksia, emoyrityksen sidotusta pääomasta. 

Luottolaitos ei saa antaa luottoa samaan 
konsolidointiryhmään kuulumattomalle kon-
serniyritykselle konsolidointiryhmään kuulu-
van yrityksen osakkeiden tai osuuksien 
hankkimiseksi. 

Mitä tässä pykälässä säädetään luottolai-
toksesta, sovelletaan myös luottolaitoksen 
konsolidointiryhmään kuuluvaan muuhun 
yritykseen. 

Mitä tässä pykälässä säädetään osakkeista 
ja osuuksista, sovelletaan myös kantarahasto-
osuuksiin, sijoitusosuuksiin, pääomasijoituk-
siin, pääomalainoihin, debentuureihin ja 
muihin sitoumuksiin, joilla on huonompi 
etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla ve-
loilla. 

Luottolaitoksen rahoittamien tai vakuudek-
si ottamien omien tai samaan konsolidointi-
ryhmään kuuluvien rahoitusvälineiden luke-
misesta luottolaitoksen omiin varoihin sääde-
tään EU:n vakavaraisuusasetuksen 28, 52 ja 
63 artiklassa. 

7 § 

Arvopaperistettujen omaisuuserien hankintaa 
koskevat rajoitukset 

Luottolaitos saa hankkia arvopaperistettuja 
omaisuuseriä ainoastaan EU:n vakavarai-
suusasetuksessa säädetyin rajoituksin. 
 

Toiminnan yleinen valvottavuus 

8 § 

Liiketapahtumien kirjaaminen 

Luottolaitoksella on oltava sellainen kir-
janpitojärjestelmän ja muiden tietojärjestel-
mien kuvaus ja luottolaitoksen on kirjattava 
liiketapahtumansa siten, että Finanssivalvon-
ta voi riittävästi todentaa niiden tietojen oi-
keellisuuden, jotka luottolaitoksen on lain ja 
sen nojalla annettujen säädösten ja määräys-
ten mukaan ilmoitettava Finanssivalvonnalle. 
 

9 § 

Toimipaikat 

Luottolaitoksella on oltava Suomessa pää-
konttori ja vähintään yksi kiinteä toimipaik-
ka. 
 

10 § 

Asiamiehen käyttäminen ja muu merkittävän 
toiminnon ulkoistaminen 

Luottolaitos voi harjoittaa liiketoimintaan-
sa asiamiehen välityksellä tai muuten ulkois-
taa liiketoimintansa kannalta merkittäviä 
toimintojaan, jos se ei haittaa luottolaitoksen 
riskien hallintaa, sisäistä valvontaa eikä muu-
ten merkittävästi luottolaitoksen liiketoimin-
nan hoitamista. 

Toiminto on luottolaitoksen liiketoiminnan 
kannalta merkittävä, jos virhe tai puute sen 
suorittamisessa voi haitata olennaisesti luot-
tolaitoksen toimintaa koskevien lakien tai 
niiden nojalla annettujen säännösten tai mää-
räysten taikka luottolaitoksen toimiluvan eh-
tojen noudattamista, luottolaitoksen taloudel-
lista asemaa tai liiketoiminnan jatkuvuutta. 
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Merkittävän toiminnon ulkoistamisesta on 
tehtävä kirjallinen sopimus, josta käy ilmi 
toimeksiannon sisältö ja sopimuksen voimas-
saoloaika. 

Luottolaitoksen, joka toimiluvan myöntä-
misen jälkeen aikoo harjoittaa liiketoimintaa 
asiamiehen välityksellä tai muuten ulkoistaa 
liiketoimintansa kannalta merkittävän toi-
minnon muulle kuin samaan konsolidointi-
ryhmään tai talletuspankkien yhteenliitty-
mään kuuluvalle, on ilmoitettava ulkoistami-
sesta etukäteen Finanssivalvonnalle. Luotto-
laitoksen ja ulkoistettua toimintaa hoitavan 
välisessä sopimussuhteessa tapahtuvista 
merkittävistä muutoksista on ilmoitettava Fi-
nanssivalvonnalle. Finanssivalvonta voi an-
taa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisäl-
löstä.  

Edellä 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta 
ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos asiamies tai 
muu ulkoistettua toimintaa hoitava kuuluu 
luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointi-
ryhmään tai talletuspankkien yhteenliitty-
mästä annetussa laissa tarkoitettuun yhteen-
liittymään.  

Luottolaitoksen tarjoamien sijoituspalvelu-
jen ulkoistamisesta säädetään sijoituspalvelu-
laissa. 
 

11 § 

Ulkoistamisen edellytykset 

Luottolaitoksen on huolehdittava siitä, että 
se saa ulkoistettua toimintaa hoitavalta jatku-
vasti luottolaitoksen viranomaisvalvonnan, 
riskien hallinnan ja sisäisen valvonnan edel-
lyttämät tarpeelliset tiedot, sekä siitä, että sil-
lä on oikeus luovuttaa tiedot edelleen Finans-
sivalvonnalle ja talletuspankkien yhteenliit-
tymän keskusyhteisölle, jos luottolaitos on 
keskusyhteisön valvonnassa. 
 

12 § 

Luottolaitoksen sidonnaisuus 

Luottolaitoksella ei saa olla merkittävää si-
dosta sellaiseen luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön, johon sovellettavat Euroo-
pan talousalueeseen kuulumattoman valtion 
lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset 

estävät luottolaitoksen tehokkaan valvonnan, 
eikä muuhunkaan tahoon, jos merkittävä si-
dos on muuten omiaan estämään luottolai-
toksen tehokasta valvontaa. 

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan EU:n 
vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
38 alakohdassa tarkoitettua läheistä sidonnai-
suutta. 
 

13 §  

Määräysvallan hankkiminen ulkomaisessa 
yrityksessä 

Luottolaitos tai sen kanssa samaan konso-
lidointiryhmään kuuluva yritys ei saa hank-
kia kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua 
määräysvaltaa muussa ulkomaisessa yrityk-
sessä kuin ulkomaisessa ETA-
luottolaitoksessa, ulkomaisessa ETA-
sijoituspalveluyrityksessä, ulkomaisessa 
ETA-maksulaitoksessa, ulkomaisessa ETA-
rahastoyhtiössä, ulkomaisessa ETA-
vaihtoehtorahastojen hoitajassa tai ulkomai-
sessa ETA-vakuutusyhtiössä, ellei yritys ole 
ilmoittanut siitä etukäteen Finanssivalvonnal-
le taikka jos Finanssivalvonta on ilmoituksen 
saatuaan kieltänyt hankinnan 2 momentissa 
säädetyssä ajassa. 

Finanssivalvonta voi kolmen kuukauden 
kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen vastaanottamisesta kieltää 1 momentissa 
tarkoitetun hankinnan, jos hankinnan kohtee-
na olevaan yritykseen sovellettavat lait, ase-
tukset tai hallinnolliset määräykset olennai-
sesti vaikeuttaisivat luottolaitoksen tai sen 
konsolidointiryhmän tehokasta valvontaa. 
 

14 § 

Luottolaitoksen kuuluminen ulkomaiseen 
konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen rahoi-

tus- ja vakuutusryhmittymään 

Jos luottolaitos kuuluu sellaiseen konsoli-
dointiryhmään, jonka ylin emoyritys sijaitsee 
muussa kuin ETA-valtiossa, luottolaitoksen 
toimiluvan edellytyksenä on, että: 

1) ulkomaan viranomaisella on riittävä 
toimivalta valvoa koko konsolidointiryhmää 
vastaavalla tavalla kuin tässä laissa sääde-
tään; tai 
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2) voidaan osoittaa, että konsolidoitu vaka-
varaisuus, konsolidoidut suuret asiakasriskit, 
konsolidointiryhmän sisäinen valvonta ja ris-
kienhallintamenetelmät sekä omistusyhteisön 
omistajien ja johdon sopivuus ja luotettavuus 
vastaavat tämän lain mukaisia vaatimuksia. 

Finanssivalvonnan on tehtävä päätös siitä, 
täyttääkö luottolaitos 1 momentin mukaiset 
vaatimukset, jos luottolaitoksella ei ole emo-
yritystä toisessa ETA-valtiossa ja luottolai-
toksen taseen loppusumma on suurempi kuin 
luottolaitoksen emoyrityksen minkään toisen 
sellaisen ulkomaisen tytärluottolaitoksen tai 
suomalaiseen sijoituspalveluyritykseen rin-
nastettavan ulkomaisen tytäryrityksen taseen 
loppusumma, jonka kotipaikka on toisessa 
ETA-valtiossa. 

Finanssivalvonnan on ennen 2 momentissa 
tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä 
siitä lausunto 1 momentissa tarkoitettuun 
konsolidointiryhmään kuuluvien, toisessa 
ETA-valtiossa säänneltyjen ulkomaisten 
luottolaitosten tai suomalaiseen sijoituspalve-
luyritykseen rinnastettavien ulkomaisten yri-
tysten valvonnasta vastaavilta ulkomaan vi-
ranomaisilta ja Euroopan pankkiviranomai-
selta. Finanssivalvonnan on lisäksi tehtyään 
päätöksen ilmoitettava siitä näille viranomai-
sille, Euroopan komissiolle ja, jos konsoli-
dointiryhmään kuuluu suomalaiseen sijoitus-
palveluyritykseen rinnastettava ulkomainen 
yritys, jonka kotipaikka on toisessa ETA-
valtiossa, Euroopan arvopaperimarkkinavi-
ranomaiselle. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
luottolaitokseen, jonka konsolidoidusta val-
vonnasta vastaa toisen ETA-valtion valvon-
taviranomainen, jos tämä viranomainen on 
katsonut, että konsolidointiryhmä täyttää 
1 momentissa säädetyt edellytykset. 

Mitä 1 ja 3 momentissa säädetään konsoli-
dointiryhmästä ja konsolidoidusta valvonnas-
ta, sovelletaan vastaavasti rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymään ja sen valvontaan. 
 

15 § 

Sisäiset liiketoimet 

Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle sellaisista liiketoimista, joissa 

yhtenä osapuolena on luottolaitos ja toisena 
osapuolena on: 

1) yritys, joka kuuluu luottolaitoksen kans-
sa samaan konserniin tai on luottolaitoksen 
tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan 
yrityksen kirjanpitolaissa tarkoitettu omis-
tusyhteysyritys; 

2) sellainen luottolaitoksen tai sen kanssa 
samaan konserniin kuuluvan muun työnanta-
jayrityksen perustama eläkesäätiölaissa 
(1774/1995) tarkoitettu eläkesäätiö, jonka 
toimintapiiriin kuuluvat henkilöt ovat työn-
antajayrityksen palveluksessa; 

3) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoi-
tettu eläkekassa, jonka toimintapiirissä voivat 
olla luottolaitoksen tai sen kanssa samaan 
konserniin kuuluvan muun työnantajayrityk-
sen palveluksessa olevat henkilöt. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on 
tehtävä vähintään neljännesvuosittain sellai-
sista liiketoimista, joiden arvo tai, jos keske-
nään samanlajisia liiketoimia on tehty tässä 
momentissa tarkoitettuna ajanjaksona useita, 
niiden yhteenlaskettu arvo ylittää miljoona 
euroa tai viisi prosenttia liiketoimen osapuo-
lena olevan luottolaitoksen omista varoista, 
jollei Finanssivalvonta hyväksy korkeampaa 
ilmoitusrajaa. 

Tässä pykälässä tarkoitettuja liiketoimia ei 
saa tehdä ehdoin, jotka poikkeavat toisistaan 
riippumattomien osapuolten välillä samanlai-
sissa liiketoimissa yleisesti noudatetuista eh-
doista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei 
sovelleta konserniyritysten tarvitsemien hal-
linnollisten palvelujen hankkimiseen konser-
niin kuuluvalta yritykseltä eikä emoyrityksen 
tytäryritykselle myöntämiin pääoma- ja de-
bentuurilainoihin, jotka ovat tarpeen tytäryri-
tyksen pääomarakenteen vahvistamiseksi, ei-
kä muuhunkaan tytäryrityksen rahoittami-
seen silloin, kun tytäryritys on samaan kon-
solidointiryhmään kuuluva yritys tai samaan 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluva 
rahoitus- tai vakuutusalan yritys ja emoyritys 
huolehtii yleisesti konsolidointiryhmän tai 
ryhmittymän varainhallinnasta. 

Finanssivalvonta voi antaa valvonnan kan-
nalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä tässä 
pykälässä tarkoitettujen liiketoimien ilmoit-
tamisesta. 
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Varautuminen poikkeusoloihin 

16 § 

Varautumisvelvollisuus 

Luottolaitoksen tulee varmistaa tehtäviensä 
mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös 
poikkeusoloissa osallistumalla rahoitusmark-
kinoiden valmiussuunnitteluun ja valmiste-
lemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa 
toimintaa sekä muilla toimilla. 
 
 
 

17 § 

Varautumisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaaminen 

Jos 16 §:stä aiheutuvat tehtävät edellyttävät 
sellaisia toimenpiteitä, jotka selvästi poik-
keavat tavanomaisena pidettävästä luottolai-
toksen toiminnasta ja joista aiheutuu olennai-
sia lisäkustannuksia, tällaiset kustannukset 
voidaan korvata huoltovarmuuden turvaami-
sesta annetussa laissa (1390/1992) tarkoite-
tusta huoltovarmuusrahastosta. 
 
 
 

6 luku 

Sivuliikkeen perustaminen, palvelujen tar-
joaminen Suomeen ja kotipaikan siirto ul-

komaille 

1 § 

Sivuliikkeen perustaminen ETA-valtioon 

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
liikkeen muuhun ETA-valtioon, on ilmoitet-
tava siitä etukäteen Finanssivalvonnalle. Il-
moitukseen on liitettävä tiedot harjoitettavak-
si aiotusta toiminnasta sekä sivuliikkeen hal-
lintoon liittyvät tiedot. Sijoituspalveluja tar-
joavan luottolaitoksen on ilmoitettava, miten 
sen muualla kuin Suomessa olevan sivuliik-
keen asiakkaina olevien sijoittajien saamiset 
on turvattu. 

Finanssivalvonnan on kolmen kuukauden 
kuluessa 1 momentissa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta ilmoitettava ne edelleen 
asianomaisen valtion vastaavalle valvontavi-
ranomaiselle sekä samalla ilmoitettava tiedot 
luottolaitoksen omien varojen määrästä, va-
kavaraisuussuhteesta, tallettajien suojana 
olevasta vakuusjärjestelmästä, sijoittajien 
suojaksi tarkoitetusta suojajärjestelmästä tai 
sen puuttumisesta sekä muut tiedot, jotka 
ovat tarpeen sivuliikkeen toiminnan aloitta-
miseksi. Ilmoituksesta on annettava tieto 
luottolaitokselle. 

Finanssivalvonnan on kieltäydyttävä 
2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen teke-
misestä, jos se havaitsee, että luottolaitoksen 
taloudellinen tilanne ja hallinto eivät täytä 
luottolaitokselle tässä laissa säädettyjä vaa-
timuksia. Sivuliikettä ei voida perustaa, jos 
Finanssivalvonta on kieltäytynyt tekemästä 
ilmoitusta. Finanssivalvonnan on ilmoitettava 
kieltäytymistä koskevasta päätöksestä Eu-
roopan komissiolle ja Euroopan pankkiviran-
omaiselle.  

Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle ja 1 momentissa tarkoitetun 
ETA-valtion valvontaviranomaiselle kirjalli-
sesti 1 momentissa tarkoitettujen tietojen 
muutoksista vähintään kuukautta ennen nii-
den toteuttamista. 
 
 
 

2 § 

Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei 
kuulu Euroopan talousalueeseen 

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
liikkeen muuhun kuin ETA-valtioon, on ha-
ettava lupa sivuliikkeen perustamiseen Fi-
nanssivalvonnalta. Lupa on myönnettävä, jos 
sivuliikkeen valvonta on riittävästi järjestet-
tävissä ja jos sivuliikkeen perustaminen ei 
luottolaitoksen hallinto ja taloudellinen tila 
huomioon ottaen ole omiaan vaarantamaan 
luottolaitoksen toimintaa. Lupahakemuksesta 
on pyydettävä Suomen Pankin lausunto. Fi-
nanssivalvonnalla on oikeus luvan hakijaa 
kuultuaan asettaa lupaan sivuliikkeen toimin-
taa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia 
rajoituksia ja ehtoja. 
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Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä 
säädetään valtiovarainministeriön asetuksel-
la. 

 
 

3 § 

Sivuliikkeen toiminnan rajoittaminen ja kiel-
täminen 

Sivuliikkeen toiminnan rajoittamisesta ja 
kieltämisestä säädetään Finanssivalvonnasta 
annetun lain 27 ja 57 §:ssä. 
 
 
 

4 § 

Palveluiden tarjoaminen 

Luottolaitoksen, joka aikoo tarjota 5 luvun 
1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja palveluita 
jonkin muun ETA-valtion alueella perusta-
matta sivuliikettä, on ilmoitettava etukäteen 
Finanssivalvonnalle, mitä palveluita se tarjo-
aa. 

Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa 
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vas-
taanottamisesta toimitettava tieto asiasta 
1 momentissa tarkoitetun valtion valvontavi-
ranomaiselle sekä liitettävä mukaan oma il-
moituksensa siitä, kattaako luottolaitoksen 
toimilupa Suomessa kyseiset palvelut. 
 
 
 

5 § 

Konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslai-
toksen sijoittumisoikeus ja palvelujen tar-

joamisoikeus 

Luottolaitoksen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluva suomalainen rahoi-
tuslaitos voi täytettyään ETA-valtiossa sivu-
liikkeen perustamiselle tai palvelujen tarjoa-
miselle asetetut edellytykset perustaa sivu-
liikkeen tai muutoin tarjota palveluja ETA-
valtioon. Sivuliikkeen perustamisessa ja pal-
velujen tarjoamisessa noudatetaan 1 ja 
4 §:ää. 

Finanssivalvonnan on tarkastettava 1 mo-
mentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymi-
nen ja rahoituslaitoksen täyttäessä edellytyk-
set annettava asiasta todistus. 

Rahoituslaitoksen on ilmoitettava Finans-
sivalvonnalle, jos rahoituslaitoksen olosuh-
teissa tapahtuu 1 momentissa tarkoitettuihin 
edellytyksiin vaikuttavia muutoksia. Finans-
sivalvonnan on ilmoitettava asianomaisen 
valtion valvontaviranomaiselle, jos rahoitus-
laitos ei enää täytä 1 momentissa tarkoitettuja 
edellytyksiä. 
 
 
 

6 § 

Kotipaikan siirto toiseen ETA-valtioon 

Jos luottolaitos aikoo siirtää kotipaikkansa 
toiseen ETA-valtioon siten kuin eurooppayh-
tiöasetuksen 8 artiklassa tai eurooppaosuus-
kunta-asetuksen 7 artiklassa säädetään, luot-
tolaitoksen on lähetettävä Finanssivalvonnal-
le jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 artik-
lan 2 ja 3 kohdassa tai eurooppaosuuskunta-
asetuksen 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoite-
tusta siirtosuunnitelmasta ja selonteosta vii-
pymättä sen jälkeen, kun luottolaitos on il-
moittanut suunnitelman rekisteröitäväksi. 

Jos luottolaitos aikoo kotipaikan siirron 
jälkeen jatkaa luottolaitostoimintaa Suomes-
sa, siihen sovelletaan, mitä ulkomaisen luot-
tolaitoksen toiminnasta Suomessa säädetään. 

Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa 
tai eurooppaosuuskuntalain (906/2006) 9 §:n 
5 momentissa tarkoitettua todistusta, jos Fi-
nanssivalvonta on ilmoittanut rekisteriviran-
omaiselle ennen eurooppayhtiölain 9 §:n 
2 momentissa tai eurooppaosuuskuntalain 
9 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan myön-
tämistä, että luottolaitos ei ole noudattanut 
kotipaikan siirtoa tai Suomessa tapahtuvan 
toiminnan jatkamista tai toiminnan lopetta-
mista koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa 
ennen osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tai osuuskuntalain 20 luvun 6 §:n 
2 momentissa tarkoitettua määräpäivää vain, 
jos Finanssivalvonta on ilmoittanut, ettei se 
vastusta kotipaikan siirtoa. 
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II OSA 

HALLINTO- JA OHJAUS 

7 luku 

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät 

1 § 

Hallinto- ja ohjausjärjestelmiä koskevat ylei-
set vaatimukset 

Luottolaitoksella on oltava sen toiminnan 
laatuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen 
nähden kattavat ja oikeasuhteiset hallinto- ja 
ohjausjärjestelmät, joilla varmistetaan luotto-
laitoksen johtaminen tehokkaasti ja varovais-
ten liikeperiaatteiden mukaisesti sekä se, että 
luottolaitoksen hallitus voi tehokkaasti val-
voa luottolaitoksen johtamista. Hallituksen 
on hyväksyttävä luottolaitoksen riskistrategia 
ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehdit-
tava siitä, että niiden noudattamista valvotaan 
luotettavasti.  

Hallituksen on huolehdittava siitä, että 
luottolaitoksen sisäiset valvontajärjestelmät 
ovat luotettavia. Näihin kuuluvat ainakin ta-
loudellista raportointia, taloutta, toimintaa, 
luottolaitosta koskevan sääntelyn ja sisäisten 
toimintaperiaatteiden sekä luottolaitoksen 
tiedonantovelvollisuuden täyttämistä koske-
vat menettelytavat, niiden noudattaminen ja 
valvonta. Luottolaitoksen riskinoton ja ris-
kienhallintajärjestelmien on täytettävä 9 lu-
vun vaatimukset. 

Luottolaitoksen johtamisessa ja toiminnas-
sa tehtävät on eriytettävä siten, että eturisti-
riidat, jotka voivat vaarantaa laitoksen joh-
tamisen tehokkaasti ja varovaisten liikeperi-
aatteiden mukaisesti, vältetään. Luottolaitok-
sen hallituksen puheenjohtaja ei saa ilman 
Finanssivalvonnan lupaa olla samanaikaisesti 
saman luottolaitoksen toimitusjohtaja, ellei 
luottolaitoksella ole hallintoneuvostoa, jonka 
tehtäväksi on yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen 
mukaan annettu muuten hallitukselle kuulu-
vat tehtävät. 

Hallituksen on arvioitava säännöllisesti 
luottolaitoksen hallinto- ja ohjausjärjestelmi-
en tehokkuutta ja ryhdyttävä tarpeellisiin 
toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi. 

Jos luottolaitoksella on hallintoneuvosto, 
tämän luvun säännökset hallituksesta koske-
vat hallintoneuvostoa siinä laajuudessa, kuin 
sille on yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mu-
kaan annettu muuten hallitukselle kuuluvia 
tehtäviä. 

Mitä tässä luvussa säädetään luottolaitok-
sesta ja sen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, 
sovelletaan luottolaitoksen konsolidointi-
ryhmän emoyritykseen, sen konsolidointi-
ryhmään kuuluvaan muuhun yritykseen sekä 
luottolaitoksen konsolidointiryhmän hallinto- 
ja ohjausjärjestelmiin. 
 

2 § 

Luottolaitoksen hallituksen kokoonpanoa ja 
työskentelyä koskevat vaatimukset 

Luottolaitoksen hallituksella on oltava sen 
tehtävien kannalta riittävästi ja monipuolises-
ti osaamista ja kokemusta luottolaitoksen lii-
ketoiminnasta ja toimintaan liittyvistä ris-
keistä. Luottolaitoksen on käytettävä riittä-
västi voimavaroja hallituksen jäsenten pereh-
dyttämiseen tehtäväänsä.  

Hallituksen on hyväksyttävä luottolaitok-
selle toimintaperiaatteet, joilla edistetään hal-
lituksen kokoonpanon monimuotoisuutta. 
Hallituksen on hyväksyttävä luottolaitokselle 
tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuk-
sesta hallituksessa sekä laadittava toiminta-
periaatteet, joilla tavoite saavutetaan ja yllä-
pidetään. 

Hallituksen työ on järjestettävä siten, ettei 
hallituksen yksittäinen jäsen tai jäsenten vä-
hemmistö epäasianmukaisesti tai luottolai-
toksen edun vastaisesti vallitse hallituksen 
päätöksentekoa. Hallituksen yksittäisen jäse-
nen on toimittava tehtävässään siten, että hal-
litus voi täyttää tehtävänsä ja riippumatto-
masti valvoa toimivan johdon toimintaa. 
 

3 §  

Nimitysvaliokunta 

Luottolaitoksella, joka on 10 luvun 7 tai 
8 §:ssä tarkoitetulla tavalla rahoitusjärjestel-
män kannalta merkittävä, on oltava hallituk-
sen jäsenistä tai osakkeenomistajien nimeä-
mistä henkilöistä koostuva nimitysvaliokun-
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ta. Jos luottolaitos kuuluu konsolidointiryh-
mään tai talletuspankkien yhteenliittymään, 
joka on edellä mainitulla tavalla merkittävä, 
vain konsolidointiryhmän emoyrityksellä ja 
talletuspankkien yhteenliittymän keskusyh-
teisöllä on oltava nimitysvaliokunta. 

Nimitysvaliokunnan tehtävänä on avustaa 
hallitusta tai hallituksen jäsenet valitsevaa 
elintä jäsenten sekä toimivan johdon ehdol-
lepanoa ja valintaa koskevissa asioissa. Va-
liokunnan jäsen ei saa toimi- tai palvelussuh-
teessa osallistua sellaisen luottolaitoksen tai 
yrityksen päivittäiseen johtamiseen, jonka 
asiat kuuluvat valiokunnan tehtäviin. 

Nimitysvaliokunnan on avustettava halli-
tusta tai muuta hallituksen jäsenet valitsevaa 
elintä ainakin seuraavissa asioissa: 

1) hallituksen työskentelylle tarpeellisten 
tietojen ja taitojen, kokemuksen, monimuo-
toisuuden sekä jäsenyyden vaatiman ajan ar-
viointi, uusien jäsenten tehtävänkuvien ja 
vaadittavien valmiuksien määrittely sekä jä-
senehdokkaiden etsiminen; 

2) hallituksen kokoonpanon, työskentelyn 
sekä hallituksen yksittäisten jäsenten työs-
kentelyn arviointi; 

3) toimivan johdon valintaperusteiden ja 
valintamenettelyn arviointi; 

4) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun tavoit-
teen edistäminen. 

Edellä 3 momentin 1—3 kohdassa tarkoite-
tut arvioinnit on tehtävä säännöllisesti, 
2 kohdassa tarkoitettu arviointi kuitenkin vä-
hintään kerran vuodessa.  

Jos nimitysvaliokuntaa ei ole tai sille ei an-
neta hoidettaviksi tässä pykälässä säädettyjä 
tehtäviä, niistä vastaa hallitus tai hallintoneu-
vosto siinä laajuudessa kuin nämä tehtävät 
yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan kuu-
luvat hallintoneuvostolle. 
 

4 § 

Luottolaitoksen johdon luotettavuus- ja päte-
vyysvaatimukset 

Luottolaitoksen hallituksen jäsenen ja toi-
mivaan johtoon kuuluvan tulee olla luotetta-
va ja hyvämaineinen henkilö, joka ei ole 
konkurssissa taikka liiketoimintakiellossa, ja 
jonka toimikelpoisuutta ei ole muutenkaan 
rajoitettu. 

Luotettavana ja hyvämaineisena ei pidetä 
sitä, joka on: 

1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana 
tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen 
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa 
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton 
1 momentissa tarkoitettuun tehtävään; tai 

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan 
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton 
1 momentissa tarkoitettuun tehtävään.  

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on laskettava tuomion lainvoimai-
seksi tulosta tehtävän vastaanottohetkeen. Jos 
tuomio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi 
kuitenkin jatkaa luottolaitoksen johtoon kuu-
luvan päätösvallan käyttämistä, jos sitä on 
hänen aikaisempi toimintansa, tuomioon joh-
taneet olosuhteet ja muut asiaan vaikuttavat 
seikat kokonaisuutena arvioiden pidettävä 
ilmeisen perusteltuna. 

Luottolaitoksen hallituksen jäsenellä ja 
toimivaan johtoon kuuluvalla tulee olla luot-
tolaitoksen liiketoiminnasta, siihen liittyvistä 
keskeisistä riskeistä sekä johtamisesta sellai-
nen osaaminen ja kokemus kuin henkilön 
tehtävään sekä luottolaitoksen toiminnan laa-
tuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen näh-
den on tarpeen. 

Luottolaitoksen on ilmoitettava viipymättä 
Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitet-
tua johtoa koskevista muutoksista. 
 

5 § 

Luottolaitoksen johdon ajankäyttö 

Luottolaitoksen hallituksen jäsenen, toimi-
tusjohtajan ja muun toimivaan johtoon kuu-
luvan on käytettävä riittävästi aikaa tässä 
laissa säädettyjen ja muiden tehtävään kuu-
luvien velvollisuuksiensa hoitamiseen. Halli-
tuksen jäsenen ja toimitusjohtajan hallituksen 
jäsenyyksien enimmäismäärän ja heidän 
muiden tehtäviensä arvioinnissa on otettava 
huomioon ainakin jäsenen ja toimitusjohtajan 
henkilökohtaiset olosuhteet sekä luottolaitok-
sen toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoi-
suus.  

Jäljempänä 10 luvun 7 tai 8 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävään luottolaitokseen päätoimisessa 
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toimi- tai palvelussuhteessa oleva hallituksen 
jäsen taikka toimitusjohtaja saa pitää enin-
tään kaksi muunlaista hallituksen jäsenyyttä 
ja muussa kuin päätoimisessa toimi- tai pal-
velussuhteessa oleva hallituksen jäsen enin-
tään neljä hallituksen jäsenyyttä.  

Yhdeksi johtotehtäväksi lasketaan hallituk-
sen jäsenyydet tai toimitusjohtajuudet: 

1) samaan konsolidointiryhmään tai sa-
maan talletuspankkien yhteenliittymään kuu-
luvissa yrityksissä; ja  

2) yrityksissä, joista luottolaitoksella on 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 
1 kohdan 36 alakohdassa tarkoitettu huomat-
tava omistusosuus. 

Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään, ei sovel-
leta hallituksen jäseneen, joka on valittu luot-
tolaitoksen johtoon valtion edustajana eikä 
hallituksen jäsenyyteen tai toimitusjohtajuu-
teen asunto-osakeyhtiössä, asunto-
osakeyhtiölain (1599/2009) 28 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetussa keskinäisessä kiinteistöosakeyh-
tiössä, aatteellisessa tai taloudellisessa yhdis-
tyksessä tai muussa sellaisessa yrityksessä, 
jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin 
voiton tuottaminen osakkeen- tai osuuden-
omistajille, jos tehtävä ei vaaranna 1 momen-
tissa säädettyjen periaatteiden noudattamista. 

Mitä 1—3 momentissa säädetään, ei sovel-
leta hallituksen jäseneen, joka on henkilöstön 
edustuksesta yritysten hallinnossa annetussa 
laissa (725/1990) tarkoitettu henkilöstön 
edustaja. 

Finanssivalvonta voi antaa luvan hallituk-
sen jäsenelle ja toimitusjohtajalle vastaanot-
taa yhden lisäjäsenyyden 2 momentissa sää-
dettyjen enimmäismäärien lisäksi, jos se ei 
vaaranna 1 momentissa säädettyjen periaat-
teiden noudattamista. Finanssivalvonnan on 
ilmoitettava antamastaan poikkeusluvasta 
Euroopan pankkiviranomaiselle.  
 

6 § 

Rikkomuksista ilmoittaminen 

Luottolaitoksella on oltava menettelytavat, 
joita noudattamalla luottolaitoksen palveluk-
sessa olevat voivat ilmoittaa luottolaitoksen 
sisällä riippumattoman kanavan kautta fi-
nanssimarkkinoita koskevien säännösten ja 
määräysten epäillystä rikkomisesta. Ilmoi-

tuksen tekijän ja ilmoituksen kohteena ole-
van henkilön henkilötiedot on salassa pidet-
täviä, jollei laissa toisin säädetä. 

Luottolaitoksen on säilytettävä edellä 
1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta koske-
vat tarpeelliset tiedot. Tiedot on poistettava 
viiden vuoden kuluttua ilmoituksen tekemi-
sestä, jollei tietojen edelleen säilyttäminen 
ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oi-
keudenkäynnin, viranomaistutkinnan taikka 
ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. 
Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus 
on tutkittava viimeistään kolmen vuoden ku-
luttua edellisestä tarkistamisesta. Tarkistami-
sesta on tehtävä merkintä. 

Ilmoituksen kohteena olevalla rekiste-
röidyllä henkilöllä ei ole tarkastusoikeutta 
1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. 
Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn 
pyynnöstä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tar-
koitettujen, rekisteröityä koskevien tietojen 
lainmukaisuuden. 

Luottolaitoksen tulee toteuttaa asianmukai-
set ja riittävät toimenpiteet ilmoitusten teki-
jöiden suojelemiseksi. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 1 momentissa tarkoitettujen ilmoitus-
ten tekemisestä ja niiden käsittelystä luotto-
laitoksessa. 
 

7 § 

Tietojen saatavilla pito internetissä 

Luottolaitoksen on pidettävä saatavilla in-
ternetsivustollaan selostus siitä, miten se 
noudattaa tämän luvun 1—5 §:n säännöksiä. 
 

8 luku 

Palkitseminen 

1 § 

Säännösten soveltaminen  

Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa on 
otettava huomioon luottolaitoksen ja sen 
konsolidointiryhmän koko, oikeudellinen ja 
hallinnollinen rakenne sekä toiminnan laatu, 
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laajuus ja monimuotoisuus sekä kunkin palk-
kionsaajan tehtävät ja vastuut. 

Tämän luvun 11 ja 12 §:n säännöksiä so-
velletaan ainoastaan sellaisia henkilöitä kos-
keviin palkitsemisjärjestelmiin, joiden am-
matillisella toiminnalla on olennainen vaiku-
tus luottolaitoksen riskiasemaan. Tällaisia 
henkilöitä ovat: 

1) toimitusjohtaja ja muu toimiva johto; 
2) muu henkilö, jonka ammatillisella toi-

minnalla on olennainen vaikutus luottolaitok-
sen riskiasemaan; 

3) henkilö, joka työskentelee 6 §:ssä tarkoi-
tetuissa luottolaitoksen sisäisissä valvonta-
toiminnoissa; 

4) muu henkilö, jonka palkkioiden koko-
naismäärä ei merkittävästi poikkea 1 tai 
2 kohdassa tarkoitetulle henkilölle määräyty-
vän palkkion kokonaismäärästä. 

Luottolaitoksen on ylläpidettävä luetteloa 
2 momentissa tarkoitetuista henkilöistä. 

Tämän luvun 14 §:ää sovelletaan palkitse-
miseen vain valtion vakuusrahastosta anne-
tussa laissa (379/1992) tarkoitettua valtion 
tukea saavassa luottolaitoksessa. 

Mitä tässä luvussa säädetään luottolaitok-
sesta, sovelletaan myös luottolaitoksen kon-
solidointiryhmän emoyritykseen ja sen kon-
solidointiryhmään kuuluvaan muuhun yrityk-
seen sekä talletuspankkien yhteenliittymään 
ja sen keskusyhteisöön.  

Mitä tämän luvun 7 ja 8 §:ssä säädetään 
yhtiökokouksesta sovelletaan myös muuhun 
luottolaitoksessa ylintä päätösvaltaa käyttä-
vään toimielimeen ja sen jäseneen. 

Jos luottolaitoksella on hallintoneuvosto, 
tässä luvussa säädetyistä hallituksen tehtävis-
tä vastaa hallintoneuvosto siinä laajuudessa, 
kuin hallintoneuvostolle on yhtiöjärjestyksen 
tai sääntöjen mukaan annettu hallitukselle 
kuuluvia tehtäviä. 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan  
1) palkitsemisjärjestelmällä päätöksiä, so-

pimuksia, toimintaperiaatteita ja menettely-
tapoja, joita luottolaitos noudattaa toimitus-
johtajan ja henkilöstön palkitsemisessa; 

2) palvelussuhteella työsuhdetta ja toimi-
tusjohtajan tai vastaavassa asemassa olevan 
toimisuhdetta laitoksen ja palkkionsaajan vä-
lillä; 

3) palkkiolla palvelussuhteeseen perustu-
vaa palkkaa tai muuta taloudellista etuutta, 
mukaan lukien 10 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu palvelussuhteen päättymisestä makset-
tava korvaus sekä sellainen eläke-etuus, jon-
ka kustantaminen ei ole laitoksen lakisäätei-
nen velvollisuus; 

4) muuttuvalla palkkiolla palkkionsaajan 
suoritukseen taikka taloudellisiin tai muihin 
tekijöihin sidottua palkkiota, joka ei ole kiin-
teä; 

5) kiinteällä palkkiolla tiettyyn ajanjaksoon 
tai muuhun suorituksesta tai tuloksesta riip-
pumattomaan tekijään sidottua palkkaa ja 
muuta palkkiota; 

6) palkkionsaajalla sitä, jonka palvelussuh-
teen perusteella palkkio maksetaan; 

7) ansaintajaksolla ajanjaksoa, jonka aika-
na tehdyn työsuorituksen tai ajanjaksoon 
kohdistuvan muun tekijän perusteella luotto-
laitoksen palkkionsaajalle maksettava muut-
tuva palkkio määritellään; 

8) lykkäysajalla ansaintajakson jälkeistä 
ajanjaksoa, jonka päätyttyä palkkionsaajalle 
syntyy oikeus muuttuvaan palkkioon tai, jos 
palkkio maksetaan osina, palkkion osaan, 
tässä luvussa säädetyin edellytyksin sekä 
luottolaitoksen mahdollisesti asettamien 
muiden ehtojen toteutuessa; 

9) odotusajalla palkitsemisjärjestelmässä 
määrättyä ajanjaksoa, ja jos kyseiseen palk-
kioon kohdistuu lykkäysaika, lykkäysajan 
jälkeistä ajanjaksoa, jonka aikana palkkion-
saaja ei voi vielä määrätä hänelle muuna kuin 
rahana maksettavasta palkkiosta. 
 

3 § 

Palkitsemisjärjestelmiä koskevat yleiset vaa-
timukset  

Luottolaitoksen palkitsemisjärjestelmien 
tulee olla laitoksen ja sen konsolidointiryh-
män liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja 
arvojen mukaisia sekä vastata laitoksen ja 
sen konsolidointiryhmän pitkän aikavälin 
etua. Palkitsemisjärjestelmien tulee olla so-
pusoinnussa laitoksen ja sen konsolidointi-
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ryhmän hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan 
kanssa ja edistää sitä. 

Palkitsemisjärjestelmät eivät saa kannustaa 
riskinottoon, joka ylittää laitoksen ja sen 
konsolidointiryhmän riskinkantokyvyn pe-
rusteella päätetyn tai muuten kestävän riski-
tason. 
 

4 § 

Palkitsemisjärjestelmien valvonta 

Luottolaitoksen hallituksen on päätettävä 
laitoksessa sovellettavien palkitsemisjärjes-
telmien yleiset periaatteet laitoksen toimivaa 
johtoa ja koko henkilöstöä varten sekä sään-
nöllisesti valvottava ja arvioitava palkitse-
misjärjestelmien toimivuutta ja päätettyjen 
toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen 
noudattamista. Luottolaitoksen konsolidointi-
ryhmän emoyrityksen hallituksen on valvot-
tava, että palkitsemisjärjestelmiä koskevia 
tämän luvun säännöksiä noudatetaan koko 
konsolidointiryhmässä. 

Palkitsemisjärjestelmiä on hallinnoitava si-
ten, että voidaan välttää sellaiset eturistirii-
dat, jotka voivat vaarantaa laitoksen tai sen 
konsolidointiryhmän liiketoiminnan hoitami-
sen tehokkaasti ja varovaisten liikeperiaattei-
den mukaisesti. 

Laitoksen tai sen konsolidointiryhmän si-
säisen, liiketoiminnoista riippumattoman 
valvontatoiminnon on vähintään kerran vuo-
dessa todennettava, että hallituksen päättämiä 
palkitsemisjärjestelmiä on noudatettu. 
 

5 § 

Palkitsemisvaliokunta 

Luottolaitoksella, joka on 10 luvun 7 tai 
8 §:ssä tarkoitetulla tavalla rahoitusjärjestel-
män kannalta merkittävä on oltava hallituk-
sen jäsenistä koostuva palkitsemisvaliokunta, 
jonka tehtävänä on avustaa luottolaitoksen 
hallitusta palkitsemisjärjestelmien hallinnoin-
tia ja ohjausta koskevissa päätöksissä. Jos 
luottolaitos kuuluu konsolidointiryhmään tai 
talletuspankkien yhteenliittymään, joka on 
edellä mainitulla tavalla merkittävä, vain 
konsolidointiryhmän emoyrityksellä ja talle-

tuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöllä 
on oltava palkitsemisvaliokunta. 

Valiokunnan kokoonpano ja työskentely on 
järjestettävä niin, että valiokunta kykenee 
riippumattomasti arvioimaan palkitsemisjär-
jestelmien kannusteita ja muita vaikutuksia 
riskien, pääoman ja maksuvalmiuden hallin-
taan. Valiokunnan on suorittaessaan tehtävi-
ään otettava huomioon osakkeenomistajien, 
sijoittajien ja luottolaitoksen muiden sidos-
ryhmien pitkän aikavälin etu sekä yleinen 
etu. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja ja 
jäsenet eivät saa palvelussuhteessa osallistua 
sellaisen luottolaitoksen tai yrityksen päivit-
täiseen johtamiseen, jonka asiat kuuluvat va-
liokunnan tehtäviin. Jos hallituksen jäseninä 
on henkilöstön edustuksesta yritysten hallin-
nossa annetussa laissa tarkoitettuja henkilös-
tön edustajia, vähintään yksi heistä on nimet-
tävä palkitsemisvaliokunnan jäseneksi.  

Jos palkitsemisvaliokuntaa ei ole tai sille ei 
anneta hoidettaviksi tässä pykälässä mainittu-
ja tehtäviä, niistä vastaa hallitus tai hallinto-
neuvosto siinä laajuudessa kuin nämä tehtä-
vät yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaan 
kuuluvat hallintoneuvostolle. 
 

6 § 

Valvontatoiminnoissa työskentelevät henkilöt 
ja heidän palkitsemisensa  

Luottolaitoksen sisäisissä valvontatoimin-
noissa vastuullisessa asemassa olevien henki-
löiden palkitsemista valvoo luottolaitoksen 
tai, jos se kuuluu konsolidointiryhmään, kon-
solidointiryhmän emoyrityksen hallitus tai 
palkitsemisvaliokunta.  

Valvontatoiminnossa työskentelevän hen-
kilön palkitsemisen tulee määräytyä valvon-
taa varten määriteltyjen tavoitteiden toteutu-
misen perusteella eikä saa olla riippuvainen 
sen liiketoimintayksikön tuloksesta, jota 
henkilö valvoo. 
 

7 § 

Kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden välinen 
suhde 

Kiinteän ja muuttuvan palkkion määräyty-
misperusteiden on selvästi erotuttava toisis-
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taan. Kiinteän palkkion on ensisijaisesti mää-
räydyttävä henkilön ammatillisen kokemuk-
sen, tehtävänkuvan ja vastuun perusteella. 
Muuttuvan palkkion tulee heijastaa luottolai-
toksen kestävää ja riskipainotettua tulosta se-
kä palkkionsaajan henkilökohtaista suoritus-
ta, joka ylittää hänen tehtävänmukaisen nor-
maalin suoritustasonsa. 

Luottolaitoksen on määrättävä kiinteiden ja 
muuttuvien palkkioiden välinen kohtuullinen 
suhde sekä se, kuinka suuriksi muuttuvat 
palkkiot voivat nousta. Palkitsemisjärjestel-
män ehtojen on oltava sellaiset, että luottolai-
tos voi päättää muuttuvan palkkion jättämi-
sestä maksamatta joko kokonaan tai osittain 
tässä luvussa tai palkitsemisjärjestelmässä 
määritellyillä muilla edellytyksillä sekä päät-
tää palkkion maksamisesta 12 §:ssä tarkoite-
tuilla rahoitusvälineillä ja lykätä palkkion 
maksamista 11 §:ssä tarkoitetuilla tavoilla. 
Palkkionsaajan kiinteän palkkion on oltava 
riittävän suuri, jotta muuttuvan palkkion 
mahdollinen maksamatta jättäminen ei muo-
dostu palkkionsaajalle kohtuuttomaksi. 

Muuttuvan palkkion osuus ei saa ylittää 
100 prosenttia kunkin palkkionsaajan kiinte-
än palkkion kokonaismäärästä, ellei luottolai-
toksen yhtiökokous toisin päätä. Yhtiökoko-
us ei kuitenkaan saa hyväksyä suurempaa 
muuttuvien palkkioiden osuutta kuin 
200 prosenttia kiinteän palkkion kokonais-
määrästä. 
 

8 § 

Muuttuvien palkkioiden suurta enim-
mäisosuutta koskeva yhtiökokouksen päätök-

senteko 

Yhtiökokoukselle 7 §:n 3 momentissa tar-
koitettua päätöstä varten tehtävän ehdotuksen 
on oltava riittävästi yksilöity ja siinä on pe-
rusteltava, miksi korkeampi muuttuvien 
palkkioiden enimmäisosuus olisi hyväksyttä-
vä. Ehdotuksessa on selostettava ainakin se, 
mikä on päätöksen piiriin kuuluvien henki-
löiden lukumäärä ja vastuualueet sekä pää-
töksen vaikutus luottolaitoksen vakavarai-
suuteen. Tässä pykälässä tarkoitetusta ehdo-
tuksesta on mainittava yhtiökokouskutsussa. 

Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle yhtiökokoukselle tehtävästä eh-

dotuksesta viipymättä sen jälkeen, kun ehdo-
tuksen tekemisestä on päätetty tai ehdotus on 
tullut luottolaitoksen tietoon. Luottolaitoksen 
hallituksen on viimeistään kolme viikkoa en-
nen yhtiökokousta tai viipymättä sen jälkeen, 
kun ehdotus on tullut luottolaitoksen tietoon, 
annettava Finanssivalvonnalle lausunto siitä, 
onko ehdotuksen hyväksyminen sen mielestä 
ristiriidassa EU:n vakavaraisuusasetuksen ja 
erityisesti riittäviä omia varoja koskevien 
vaatimusten kanssa.  

Jos luottolaitoksen yhtiökokouksessa on 
edustettuna vähintään puolet yhtiön kaikista 
osakkeista, yhtiökokouksen päätökseksi tulee 
mielipide, jota on kannattanut vähintään kak-
si kolmasosaa annetuista äänistä. Jos yhtiö-
kokouksessa on edustettuna vähemmän kuin 
puolet yhtiön kaikista osakkeista, yhtiökoko-
uksen päätökseksi tulee mielipide, jota on 
kannattanut vähintään kolme neljäsosaa an-
netuista äänistä.  

Osakkeenomistaja, jota tässä pykälässä tar-
koitettu päätös koskee, tai hänen asiamiehen-
sä, ei saa äänestää asiassa, paitsi jos päätös 
koskee luottolaitoksen kaikkia osakkeen-
omistajia.  

Luottolaitoksen on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle viipymättä tässä pykälässä tar-
koitetusta yhtiökokouksen päätöksestä. Fi-
nanssivalvonnan on ilmoitettava päätöksestä 
Euroopan pankkivalvontaviranomaiselle. 
 

9 § 

Muuttuvia palkkioita koskevat vaatimukset  

Luottolaitoksen on noudatettava muuttuvan 
palkkion määräytymisessä ja maksamisessa 
tässä pykälässä olevia vaatimuksia. 

Muuttuvan palkkion on perustuttava koko-
naisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen 
liiketoimintayksikön suorituksesta sekä luot-
tolaitoksen ja, jos laitos kuuluu konsolidoin-
tiryhmään, konsolidointiryhmän, kokonaistu-
loksesta ja sen kehittymisestä; suoritusta ar-
vioitaessa on otettava huomioon taloudelliset 
ja muut tekijät sekä se, miten suoritus tai tu-
los on toteutunut pitkällä aikavälillä; 

Suoritusarvioon perustuvien palkkioiden 
maksaminen palkkionsaajille on jaksotettava 
siten, että maksaminen on sopusoinnussa 
luottolaitoksen liiketoimintasyklin ja liike-
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toimintariskien kanssa. Maksettavien palkki-
oiden määrissä on otettava huomioon ainakin 
arviointihetkellä tiedossa olevat sekä tulevat 
riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen 
maksuvalmius; 

Luottolaitoksen maksettavaksi tulevien 
palkkioiden kokonaismäärä ei saa olla niin 
suuri, että se rajoittaa laitoksen pääomapoh-
jan vahvistamista; 

Palkkionsaajalle voi syntyä oikeus muuttu-
vaan palkkioon ja muuttuva palkkio voidaan 
maksaa hänelle ainoastaan, jos maksaminen 
ei vaaranna luottolaitoksen ja sen konsoli-
dointiryhmän EU:n vakavaraisuusasetuksen 
mukaista riittävää omien varojen määrää, ja 
että maksaminen on luottolaitoksen ja sen 
konsolidointiryhmän, palkkionsaajan liike-
toimintayksikön tuloksen sekä palkkionsaa-
jan henkilökohtaisen suorituksen kannalta 
kokonaisuutena arvioiden perusteltua; 

Oikeus muuttuvaan palkkioon voi syntyä 
palkkionsaajalle ja se voidaan maksaa hänel-
le vain, jos palkkionsaaja ei ole menetellyt 
luottolaitosta velvoittavien säännösten, oh-
jeiden tai luottolaitoksen määrittelemien toi-
mintaperiaatteiden ja menettelytapojen vas-
taisesti taikka teollaan tai laiminlyönnillään 
myötävaikuttanut tällaiseen menettelyyn. 
Muuttuva palkkio on myös voitava jättää 
maksamatta tai periä takaisin, jos kyseinen 
menettely tulee luottolaitoksen tietoon vasta 
palkkion määräytymisen tai maksamisen jäl-
keen. Määrittäessään ja soveltaessaan palkit-
semisjärjestelmissään tässä momentissa ole-
via rajoituksia, luottolaitoksen on erityisesti 
otettava huomioon, onko palkkionsaajan me-
nettely myötävaikuttanut merkittävien talou-
dellisten tappioiden syntymiseen ja onko 
palkkionsaajan menettely luottolaitoksen joh-
toa koskevien luotettavuus- ja pätevyysvaa-
timusten vastainen. 
 
 
 

10 § 

Palkitseminen siirtymätilanteissa  

Luottolaitos voi sitoutua ehdottomaan 
muuttuvan palkkion maksamiseen ainoastaan 
erityisen painavista syistä ja edellyttäen, että 
luvattu palkkio kohdistuu ainoastaan palk-

kionsaajan palvelussuhteen ensimmäiseen 
vuoteen. Kyseisen sitoutumisen ja palkkion 
maksamisen tulee kuitenkin olla sopusoin-
nussa laitoksen terveen ja vahvan pääomara-
kenteen sekä palkkionsaajan henkilökohtai-
sen suoritusvaatimuksen kanssa. Sitoumuk-
sessa tarkoitettu palkkio tulee selkeästi erot-
taa harkinnanvaraisesta palkitsemisjärjestel-
mästä. 

Luottolaitos saa sitoutua palkkionsaajan ai-
empaan palvelussuhteeseen perustuvaan tai 
sen kaltaiseen palkitsemisjärjestelmään vain, 
jos se on sopusoinnussa luottolaitoksen pit-
kän aikavälin etujen kanssa. Edellytyksen 
täyttymistä arvioitaessa luottolaitoksen on 
otettava huomioon uuden palvelussuhteen 
kannalta ainakin vanhan järjestelmän sitout-
tamisvaikutus sekä tämän luvun mukaiset 
maksamisen lykkäämistä ja takaisinmaksa-
mista koskevat vaatimukset.  

Palkkionsaajalle maksettavan erorahan ja 
muun vastaavan korvauksen, joka maksetaan, 
jos palvelussuhde päättyy ennenaikaisesti, 
maksamisessa on otettava huomioon tässä 
luvussa säädetyt edellytykset ja maksamispe-
rusteet on laadittava muutenkin sellaisiksi, 
ettei korvaus johda epäonnistuneen suorituk-
sen tai moitittavan menettelyn palkitsemi-
seen. 
 
 

11 § 

Muuttuvien palkkioiden maksamisen lykkää-
minen 

Merkittävä osa, vähintään 40 prosenttia 
määritellystä muuttuvan palkkion kokonais-
määrästä on lykättävä sekä maksettava aikai-
sintaan 3—5 vuoden kuluessa ansaintajakson 
päättymisestä. Edellä tarkoitetun lykkäysajan 
pituutta määrätessään luottolaitoksen on otet-
tava huomioon sen liiketoimintasykli, liike-
toiminnan luonne, riskit sekä kyseisen palk-
kionsaajan tehtävät ja vastuu. Jos muuttuvan 
palkkion osuus kiinteän ja muuttuvan palkki-
on kokonaismäärästä on erityisen suuri, vä-
hintään 60 prosenttia muuttuvasta palkkiosta 
on lykättävä vastaavalla tavalla. Jos lykättävä 
palkkio maksetaan eri lykkäysajoin useam-
massa erässä, palkkionsaajalle voi kertyä oi-
keus lykättävän palkkion yhteismäärään ai-
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kaisintaan portaittain, samassa kokonaislyk-
käysajan kulumista vastaavassa suhteessa. 
 
 
 

12 § 

Muuttuvien palkkioiden maksaminen muuna 
kuin rahana ja odotusajan asettaminen 

Vähintään puolet määritellystä muuttuvasta 
palkkiosta on maksettava muuna kuin käteis-
suorituksena. Siihen on käytettävä tasapai-
noisesti osakkeita tai, jos luottolaitoksen 
osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 1 luvun 2 §:n 6 kohdassa tarkoitetulla 
säännellyllä markkinalla, muita niihin rinnas-
tettavia luottolaitoksen liikkeeseen laskemia 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 52 ja 63 artik-
lassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä, jotka 
ovat vaihdettavissa ydinpääomaksi tai joiden 
kirjanpitoarvoa voidaan alentaa. Käytettyjen 
rahoitusvälineiden arvon on heijastettava 
luottolaitoksen tai sen konsolidointiryhmään 
kuuluvan yrityksen oman pääoman tai luot-
tokelpoisuuden muutoksia.  

Maksettaessa muuttuvia palkkioita tässä 
pykälässä tarkoitetuin rahoitusvälinein, niihin 
on liitettävä odotusaika, jonka pituus on so-
pusoinnussa 11 §:n mukaisesti määrättyjen 
lykkäysaikojen kanssa.  
 
 

13 § 

Kielletyt menettelyt 

Luottolaitos ei saa maksaa muuttuvia palk-
kioita tavalla, jonka vaikutus rinnastuu tämän 
luvun säännösten vastaiseen menettelyyn. 

Luottolaitoksen on vaadittava palkkionsaa-
jaa sitoutumaan siihen, ettei hän käytä rahoi-
tusvälineitä, vakuuttamista tai muita niihin 
rinnastuvia keinoja tässä luvussa tarkoitet-
tuun palkitsemisjärjestelmään liittyvältä 
palkkionsaajan henkilökohtaiselta riskiltä 
suojautumiseen. 

Finanssivalvonta voi rajoittaa tai kieltää 
tietyn rahoitusvälineen tai järjestelyn käyttä-
misen muuttuvien palkkioiden maksamiseen 
riippumatta siitä, sisältyykö se lykättyyn 

osuuteen vai ei, jos menettelyä voidaan pitää 
tämän luvun säännösten vastaisena. 
 

14 § 

Palkitseminen valtion tukea saavissa luotto-
laitoksissa 

Jos muuttuvien palkkioiden maksaminen 
olisi ristiriidassa luottolaitoksen terveen ja 
vahvan pääomapohjan sekä valtion tuen no-
pean takaisinmaksamisen kanssa, luottolaitos 
saa maksaa muuttuvina palkkioina yhteensä 
vain enintään määrän, joka vastaa määrättyä 
osuutta laitoksen nettotuotoista. Enim-
mäisosuudesta päättää luottolaitoksen halli-
tuksen ehdotuksesta valtiovarainministeriö ti-
likaudeksi kerrallaan luottolaitoksen vahvis-
tetun tilinpäätöksen perusteella.  

Valtiovarainministeriö voi valtion tuen 
saamisen ehtona edellyttää, että luottolaitos 
muuttaa palkitsemisjärjestelmiään siten, että 
ne ovat sopusoinnussa 1 momentissa tarkoi-
tettujen vaatimusten lisäksi luottolaitoksen 
hyvän riskienhallinnan ja kestävän taloudelli-
sen aseman kanssa. Valtiovarainministeriö 
voi vastaavasti myös edellyttää, että luotto-
laitos rajoittaa luottolaitoksen johdolle mak-
settavia palkkioita ja kieltää kokonaan muut-
tuvien palkkioiden maksaminen luottolaitok-
sen johdolle, jos maksaminen ei täytä tässä 
pykälässä säädettyjä edellytyksiä tai jos 
palkkioiden maksaminen ei ole luottolaitok-
sen ja yleisen edun kannalta kokonaisuutena 
arvioiden perusteltua. 
 

15 § 

Tietojen saatavilla pito internetissä 

Luottolaitoksen on pidettävä saatavilla in-
ternetsivustollaan selostus siitä, miten se 
noudattaa tämän luvun säännöksiä. 
 

16 § 

Finanssivalvonnan tehtävät palkitsemisjär-
jestelmien valvonnassa  

Finanssivalvonnan on seurattava luottolai-
tosten palkitsemisjärjestelmien kehitystä ja 
niiden noudattamia käytäntöjä sekä annettava 
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palkitsemista koskevia tietoja Euroopan 
pankkivalvontaviranomaiselle tämän mää-
räämässä muodossa. Finanssivalvonnan on 
vaadittava valvottaviltaan sen lisäksi, mitä 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 450 artiklassa 
säädetään, tiedot: 

1) niiden henkilöiden lukumäärä, joille 
luottolaitos maksanut palkkoja ja palkkioita 
vähintään 1 miljoona euroa tilikautta kohden; 

2) kyseisten henkilöiden tehtävänkuvasta 
sekä siitä, millä liiketoiminta-alueella he 
työskentelevät; 

3) palkkion jakautumisesta kiinteään ja 
muuttuvaan osaan ja palkkion lykkäämistä 
koskevat ehdot sekä muut keskeiset tiedot 
palkitsemisjärjestelmistä, joihin henkilöt 
kuuluvat. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä tässä pykälässä tarkoitettujen tietojen 
ilmoittamisesta. 
 

III OSA 

TALOUDELLINEN ASEMA 

9 luku 

Riskien hallinta 

1 § 

Sisäisen pääoman riittävyyden arviointi 

Luottolaitoksen on huolehdittava siitä, että 
sillä on jatkuvasti riittävä määrä omia varoja 
kattamaan luottolaitokseen kohdistuvat ja sen 
ulkoiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit 
siten, kuin tässä laissa ja EU:n vakavarai-
suusasetuksessa säädetään. Luottolaitos ei 
saa toiminnassaan ottaa niin suurta riskiä, et-
tä siitä aiheutuu olennaista vaaraa luottolai-
toksen vakavaraisuudelle tai maksuvalmiu-
delle. Tämän varmistamiseksi luottolaitoksel-
la on oltava terveet, kattavat ja tehokkaat 
strategiat ja menettelytavat, joiden avulla se 
arvioi, seuraa ja ylläpitää sisäisen pääoman 
määrää, laatua ja jakautumista.  

Luottolaitoksen on arvioitava säännöllisesti 
1 momentissa tarkoitettuja strategioita ja me-
nettelytapoja, jotta ne pysyvät luottolaitoksen 
liiketoiminnan laatuun, laajuuteen ja moni-

muotoisuuteen nähden kattavina ja oikeasuh-
teisina. 

Mitä tässä luvussa säädetään luottolaitok-
sesta ja sen riskienhallinnasta, sovelletaan 
myös luottolaitoksen konsolidointiryhmän 
emoyritykseen ja sen konsolidointiryhmään 
kuuluvaan muuhun yritykseen ja luottolai-
toksen konsolidointiryhmän riskienhallin-
taan. 

Finanssivalvonta voi luottolaitoksen hake-
muksesta myöntää luvan poiketa 1 ja 2 mo-
mentin soveltamisesta konsolidointiryhmään 
kuuluvaan luottolaitokseen. Lupa on myön-
nettävä, jos kullekin konsolidointiryhmään 
kuuluvalle yritykselle on asetettu riittävä 
omien varojen tavoite yrityksen liiketoimin-
nan kullekin osa-alueelle, lukuun ottamatta 
konsolidoidun valvonnan tavoitteiden kan-
nalta vähäisiä yrityksiä ja liiketoiminta-
alueita. Luvan myöntämisen edellytyksenä 
on lisäksi, että luvan myöntäminen ei vaa-
ranna luottolaitoksen vakavaraisuutta tai va-
kavaraisuuden valvontaa. 

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään luottolai-
toksesta, ei sovelleta EU:n vakavaraisuusase-
tuksen 10 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen 
alaiseen luottolaitokseen. Mitä 3 momentissa 
säädetään konsolidoidusta riskienhallinnasta, 
ei sovelleta EU:n vakavaraisuusasetuksen 
15 artiklassa tarkoitetun poikkeuksen alai-
seen konsolidointiryhmään. 
 

2 § 

Riskienhallintajärjestelmälle asetettavat ylei-
set vaatimukset 

Luottolaitoksella on oltava tehokkaat ja 
luotettavat sekä kirjallisesti kuvatut hallinto- 
ja ohjausjärjestelmät luottolaitokseen ja sen 
toimintaan kohdistuvien nykyisten ja tulevien 
riskien tunnistamiseksi, hallitsemiseksi, ra-
joittamiseksi, seuraamiseksi ja riskeistä ra-
portoimiseksi. Näihin kuuluvat: 

1) selkeä organisaatiorakenne, jossa toimi-
valta- ja vastuusuhteet on määritelty katta-
vasti ja selkeästi; 

2) tehokkaat riskienhallinnan raportointi-
prosessit; 

3) terveet sisäisen valvonnan, hallinnon ja 
laskennan prosessit; 
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4) palkitsemisjärjestelmiä koskevat toimin-
taperiaatteet ja menettelytavat, jotka ovat so-
pusoinnussa terveen ja tehokkaan riskienhal-
linnan kanssa ja edistävät sitä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen järjes-
telmien on oltava laitoksen toiminnan laa-
tuun, laajuuteen ja monimuotoisuuteen näh-
den kattavia ja oikeasuhteisia. 
 
 

3 § 

Hallituksen tehtävät riskien hallinnassa 

Luottolaitoksen hallituksen on hyväksyttä-
vä luottolaitokseen ja sen toimintaan kohdis-
tuvia riskejä koskevat strategiat ja menettely-
tavat sekä säännöllisesti arvioitava niitä. 
Kaikki olennaiset riskit, riskienhallintaa kos-
kevat ohjeet sekä näiden muutokset on rapor-
toitava hallitukselle.  

Luottolaitoksen hallituksen on käytettävä 
riittävästi aikaa luottolaitoksen riskejä kos-
kevien asioiden käsittelyyn sekä varmistutta-
va siitä, että luottolaitoksella on riittävät 
voimavarat riskien hallintaa koskevien tässä 
laissa ja EU:n vakavaraisuusasetuksessa tar-
koitettujen tehtävien hoitamiseen.  

Jos luottolaitoksella on hallintoneuvosto, 
tässä luvussa säädetyistä hallituksen tehtävis-
tä vastaa hallintoneuvosto siinä laajuudessa, 
kuin sille on yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen 
mukaan annettu hallitukselle kuuluvia tehtä-
viä. 
 
 

4 § 

Riskivaliokunta 

Luottolaitoksella, joka on 10 luvun 7 tai 
8 §:ssä tarkoitetulla tavalla rahoitusjärjestel-
män kannalta merkittävä, on oltava hallituk-
sen jäsenistä koostuva riskivaliokunta, joka 
raportoi koko hallitukselle. Jos luottolaitos 
kuuluu konsolidointiryhmään tai talletus-
pankkien yhteenliittymään, joka on edellä 
mainitulla tavalla merkittävä, vain konsoli-
dointiryhmän emoyrityksellä ja talletuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisöllä on ol-
tava riskivaliokunta. Riskivaliokunnan jäsen 
ei saa toimi- tai palvelussuhteessa osallistua 

sellaisen luottolaitoksen tai yrityksen päivit-
täiseen johtamiseen, jonka asiat kuuluvat va-
liokunnan tehtäviin. Riskivaliokunnan jäse-
nellä tulee olla tarpeellinen luottolaitoksen 
riskinottokykykyyn ja riskistrategiaan liittyvä 
asiantuntemus. 

Riskivaliokunnan on avustettava hallitusta 
luottolaitoksen riskistrategiaa ja riskinottoa 
koskevissa asioissa sekä sen valvomisessa, 
että luottolaitoksen toimiva johto noudattaa 
hallituksen päättämää riskistrategiaa. Riski-
valiokunnan on arvioitava, vastaavatko lai-
toksen pääomaa sitovista palveluista perimät 
hinnat laitoksen liiketoimintamallia ja riski-
strategiaa sekä jos näin ei ole, valmisteltava 
hallituksen hyväksyttäväksi suunnitelma asi-
an korjaamiseksi.  

Riskivaliokunnan on myös avustettava hal-
lituksen palkitsemisvaliokuntaa terveiden 
palkitsemisjärjestelmien luomisessa ja arvioi-
tava, kannustavatko palkitsemisjärjestelmät 
ottamaan huomioon laitoksen riskit, pääoma- 
ja maksuvalmiusvaatimukset sekä tuottojen 
jaksotuksen ja tuottojen kertymistodennäköi-
syyden. 

Jos riskivaliokuntaa ei ole tai sille ei anneta 
hoidettavaksi tässä pykälässä mainittuja teh-
täviä, niistä vastaa hallitus taikka hallinto-
neuvosto siinä laajuudessa kuin nämä tehtä-
vät yhtiöjärjestyksen tai yhteisön sääntöjen 
mukaan kuuluvat niille. 
 
 

5 § 

Tarkastusvaliokunta 

Luottolaitoksella, joka on 10 luvun 7 tai 
8 §:ssä tarkoitetulla tavalla rahoitusjärjestel-
män kannalta merkittävä, on oltava hallituk-
sen jäsenistä koostuva tarkastusvaliokunta, 
joka raportoi koko hallitukselle. Jos luottolai-
tos kuuluu konsolidointiryhmään tai talletus-
pankkien yhteenliittymään, joka on edellä 
mainitulla tavalla merkittävä, vain konsoli-
dointiryhmän emoyrityksellä ja talletuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisöllä on ol-
tava tarkastusvaliokunta. Mitä edellä sääde-
tään, ei koske luottolaitosta, jonka osakkeet 
eivät ole kaupankäynnin kohteena kaupan-
käynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 
1 luvun 2 §:n 6 kohdassa tarkoitetulla sään-
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nellyllä markkinalla ja joka on laskenut liik-
keeseen ainoastaan velkasitoumuksia, joiden 
yhteenlaskettu nimellisarvo on alle 
100 000 000 euroa, julkaisematta arvopape-
reista arvopapereiden yleisölle tarjoamisen 
tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yh-
teydessä julkistettavasta esitteestä ja direktii-
vin 2001/34/EY muuttamisesta annetun di-
rektiivin 2003/71/EY mukaista esitettä. 

Tarkastusvaliokunnalla tulee olla riittävä 
asiantuntemus laskentatoimesta, kirjanpidos-
ta, taloudellisesta raportoinnista ja tilinpää-
töskäytännöistä sekä sisäisestä tarkastukses-
ta. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa toimi- 
tai palvelussuhteessa osallistua sellaisen luot-
tolaitoksen päivittäiseen johtamiseen, jonka 
asiat kuuluvat valiokunnan tehtäviin. Valio-
kunnan jäsenistä vähintään yhden on oltava 
luottolaitoksesta ja sen merkittävistä osak-
keenomistajista riippumaton, jolla on riittävä 
asiantuntemus laskentatoimesta tai tilintar-
kastuksesta. 

Tarkastusvaliokunnan on avustettava halli-
tusta ainakin seuraavien asioiden seuraami-
sessa, valvomisessa ja valmistelussa:  

1) taloudellinen raportointijärjestelmä; 
2) sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä 

riskinhallintajärjestelmien tehokkuus; 
3) tilintarkastus; 
4) tilintarkastajan riippumattomuus ja tilin-

tarkastajan valinnan valmistelu. 
Jos tarkastusvaliokuntaa ei ole tai sille ei 

anneta hoidettavaksi tässä pykälässä mainit-
tuja tehtäviä, niistä vastaa hallitus taikka hal-
lintoneuvosto siinä laajuudessa kuin nämä 
tehtävät yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mu-
kaan kuuluvat hallintoneuvostolle. 
 
 

6 § 

Yhdistetty riski- ja tarkastusvaliokunta 

Muulla kuin 10 luvun 7 tai 8 §:ssä tarkoite-
tulla tavalla rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävällä luottolaitoksella, jolla on tar-
kastusvaliokunta, voi olla sen hallituksen jä-
senistä koostuva yhdistetty riski- ja tarkas-
tusvaliokunta. Valiokunnan jäsenillä on olta-
va asiantuntemus hoitaa kummankin valio-
kunnan tehtäviä.  
 

7 § 

Riskivaliokunnan jäsenten tiedonsaantioikeus 

Hallituksen riskivaliokunnan jäsenten tulee 
saada käyttöönsä riittävät tiedot luottolaitok-
sen riskeistä. Riskivaliokunnan on määritel-
tävä sille ilmoitettavien tietojen sisältö ja 
muoto. Riskivaliokunnan tulee pitää säännöl-
lisesti yhteyttä 8 §:ssä tarkoitettuun riskien 
valvontatoimintoon. Valiokunnalla on oikeus 
käyttää tarpeellisessa määrin myös ulkopuo-
lisia asiantuntijoita. 
 
 

8 § 

Liiketoiminnoista riippumaton riskien val-
vontatoiminto ja muut valvontatoiminnot 

Luottolaitoksella on oltava luottolaitoksen 
liiketoiminnoista riippumattomat riskien val-
vontatoiminto, säännösten ja sisäisten toi-
mintaperiaatteiden noudattamista valvova 
toiminto, sisäinen tarkastus sekä muut tar-
peelliset valvontatoiminnot. 

Riskien valvontatoiminnon tehtävänä on 
huolehtia siitä, että luottolaitoksen olennaiset 
riskit tunnistetaan, mitataan ja raportoidaan 
hallitukselle. Valvontatoiminnon on osallis-
tuttava aktiivisesti laitoksen riskistrategian 
luomiseen ja kaikkien olennaisten riskienhal-
lintaa koskevien päätösten tekemiseen sekä 
huolehdittava siitä, että hallitus saa koko-
naiskuvan luottolaitokseen kohdistuvista ris-
keistä. 

Tässä pykälässä tarkoitetuille valvontatoi-
minnoille on annettava niiden tehtävien hoi-
tamiseksi riittävä hallinnollinen asema, toi-
mivalta ja voimavarat. Jos hallitus ei saa 
muulla tavalla riittäviä tietoja laitoksen olen-
naisista riskeistä tavanomaisten raportointi-
prosessien kautta, riskien valvontatoiminnon 
ja muiden valvontatoimintojen johtajalla tu-
lee olla mahdollisuus saattaa tehtäviinsä kuu-
luvia asioita suoraan hallituksen tietoon. 
Valvontatoiminnoissa työskentelevien tulee 
olla riippumattomia niistä liiketoimintayksi-
köistä, joita he valvovat.  Riskien valvonta-
toiminnon johtajan tehtävän on oltava pää-
toiminen. Hänen vapauttamisestaan tehtävis-
tään päättää luottolaitoksen hallitus. 
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Luottolaitos voi poiketa tässä pykälässä 
säädetyistä vaatimuksista, jotka koskevat lii-
ketoiminnoista riippumattomien valvonta-
toimintojen perustamista sekä riskien valvon-
tatoiminnon johtajan tehtävän päätoimisuut-
ta, jos se on perusteltua ottaen huomioon 
luottolaitoksen toiminnan laatu, laajuus ja 
monimuotoisuus. Riskien valvontatoiminnon 
johtajan mahdollisten muiden tehtävien tulee 
kuitenkin aina olla liiketoiminnoista riippu-
mattomia eivätkä ne muutoinkaan saa aiheut-
taa eturistiriitaa valvontatoiminnon tehtävien 
kanssa.  
 
 

9 § 

Luottoriskin ja vastapuoliriskin arvioiminen 
sisäisin arviointimenetelmin 

Luottolaitoksella on oltava luotto- ja vasta-
puoliriskin arvioimista varten omat luottolai-
toksen toiminnan laadun, laajuuden ja moni-
muotoisuuden kannalta riittävät sisäiset arvi-
ointimenetelmät, jotka eivät saa perustua yk-
sinomaan tai kaavamaisesti vastapuolta tai 
rahoitusvälinettä koskevaan ulkopuoliseen 
luottoluokitukseen. 

Luottolaitoksen, joka on 10 luvun 7 tai 
8 §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävä, on 
pyrittävä käyttämään sisäisen luokituksen 
menetelmiä omien varojen vaatimuksen las-
kemiseen ja ainakin sellaisten olennaisen 
suurten luottoriskien arvioimiseen, joihin liit-
tyy samanaikaisesti suuri määrä merkittäviä 
vastapuolia, sekä kaupankäyntivarastossa 
oleviin velkarahoitusvälineisiin liittyvän 
olennaisen suuren vastapuoliriskin arvioimi-
seen, jos vastapuoliriski kohdistuu suureen 
määrään eri vastapuolia. 
 
 

10 § 

Luotto- ja vastapuoliriski 

Luotonannon on perustuttava terveisiin ja 
selkeästi määriteltyihin perusteisiin. Luotto-
jen myöntämistä, luottoehtojen muuttamista, 
luottojen uudistamista ja jälleenrahoitusta 
koskevista prosesseista on oltava selkeät ja 

dokumentoidut toimintaperiaatteet ja menet-
telytavat.  

Luottolaitoksella on oltava sisäiset mene-
telmät, joilla se voi arvioida yksittäisiä luot-
to- ja vastapuoliriskejä. Se ei saa arviointi-
menetelmissään tukeutua yksinomaan tai 
kaavamaisesti ulkopuoliseen luottoluokituk-
seen. Jos luottolaitoksen omia varoja koske-
vat laskelmat perustuvat ulkopuoliseen luot-
toluokitukseen tai siihen, että luokitusta tie-
tystä luottoriskistä ei ole, luottolaitoksen on 
lisäksi itse arvioitava kyseiseen riskiin koh-
distettavan omien varojen vaatimuksen mää-
rä. 

Luottolaitoksen on hallinnoitava ja seurat-
tava luottoriskejä sisältäviä varallisuus- ja 
velkaeriä jatkuvasti tehokkain järjestelmin. 
Sillä on oltava prosessit, joilla se tunnistaa ja 
hallitsee ongelmaluottoja sekä tekee niistä 
riittävät arvonalennuskirjaukset ja tappiova-
raukset. Luottosaatavat on pidettävä riittäväs-
ti hajautettuina luottolaitoksen kohdemarkki-
noiden ja luottolaitoksen hallituksen hyväk-
symän luotonantostrategian mukaisesti. 

 
 

11 § 

Jäännösriski  

Luottolaitoksen on varauduttava siihen, et-
tä sen käyttämät riskienhallinnan sekä luotto-
riskien vähentämismenetelmät epäonnistuvat. 
Sillä on oltava jäännösriskiä koskevat doku-
mentoidut toimintaperiaatteet ja menettelyta-
vat. 
 
 

12 § 

Keskittymäriski 

Luottolaitoksen on varauduttava riskien 
keskittymisestä aiheutuvan riskin toteutumi-
seen. Sillä on oltava asiaa koskevat doku-
mentoidut toimintaperiaatteet ja menettelyta-
vat. Keskittymäriskiä hallittaessa vastapuoli-
na on otettava huomioon ainakin OTC-
johdannaisista, keskusvastapuolista ja kaup-
patietorekistereistä annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
648/2012 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
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keskusvastapuolet, luottolaitoksen 15 luvun 
13 §:ssä tarkoitettuun lähipiiriin kuuluvat, 
samalla toimialalla tai samalla maantieteelli-
sellä alueella toimivat sekä samoja hyödyk-
keitä tuottavat vastapuolet. Lisäksi sen on 
otettava huomioon luottoriskien vähentä-
mismenetelmistä aiheutuva riski sekä suuret 
välilliset luottoriskit kuten yhden vakuu-
denantajan vakuuskeskittymä. 
 
 

13 § 

Arvopaperistamiseen liittyvä riski 

Luottolaitoksen on varauduttava varojen tai 
velkaerien arvopaperistamiseen liittyviin ris-
keihin. Kyseisten riskien hallinnassa on riit-
tävästi varmistuttava siitä, että riskien arvi-
ointi ja niitä koskevat päätökset perustuvat 
riskien todelliseen arvoon ja luonteeseen. Sil-
lä on oltava arvopaperistamiseen liittyvän 
riskin hallintaa koskevat dokumentoidut toi-
mintaperiaatteet ja menettelytavat. 

Luottolaitoksella on oltava alulle panemis-
taan uusiutuvista arvopaperistamisjärjeste-
lyistä suunnitelma, jonka mukaan sillä on 
riittävä maksuvalmius huolehtia järjestelyi-
hin liittyvistä sopimuksenmukaisista ja en-
nenaikaisista takaisinmaksuista. 
 
 

14 § 

Markkinariski 

Luottolaitoksella on oltava menetelmät 
olennaisten markkinariskien tunnistamiseen, 
mittaamiseen ja hallitsemiseen. Sillä on olta-
va markkinariskin hallintaa koskevat doku-
mentoidut toimintaperiaatteet ja menettelyta-
vat. 

Sen on varauduttava riittävästi lyhyiden ja 
pitkien markkinapositioiden epäsuhdasta joh-
tuvaan maksuvalmiustarpeeseen. Luottolai-
toksella on oltava riittävä sisäinen pääoma 
kattamaan nekin olennaiset markkinariskit, 
joihin ei ole kohdistettava omia varoja.  

Jos luottolaitos on laskiessaan markkinapo-
sitioriskin kattamiseksi vaadittavien omien 
varojen määrää EU:n vakavaraisuusasetuk-
sen kolmannen osan, IV osaston 2 luvun mu-

kaisesti nettouttanut yhden tai useamman 
osakeindeksiin sisältyvän osakkeen position 
yhden tai useamman osakeindeksifutuurin tai 
muun osakeindeksituotteen position kanssa, 
luottolaitoksella on oltava riittävä sisäinen 
pääoma kattamaan kyseisestä positiosta ai-
heutuva tappioriski siitä, että futuurin tai 
muun johdannaisrahoitusvälineen arvonmuu-
tokset eivät täysin noudata sen kohde-
etuusosakkeiden arvonmuutoksia. Luottolai-
toksen on toimittava näin myös silloin, kun 
sillä on hallussaan vastakkaissuuntaisia posi-
tioita sellaisista osakeindeksifutuureista, joi-
den maturiteetit tai koostumus eivät täysin 
vastaa toisiaan. 

Jos luottolaitos noudattaa EU:n vakavarai-
suusasetuksen 345 artiklan mukaista käsitte-
lyä, laitoksen on huolehdittava siitä, että sillä 
on riittävä sisäinen pääoma tappioriskin kat-
tamiseen, joka sillä on merkintäsitoumuksen 
antamisajankohdan ja seuraavan arkipäivän 
välisenä aikana. 
 
 

15 § 

Rahoitustaseen korkoriski 

Luottolaitoksella on oltava menetelmät 
tunnistaa, arvioida ja hallita korkotason vaih-
teluun liittyvät riskit, jotka vaikuttavat laitok-
sen rahoitustaseeseen. Sillä on oltava rahoi-
tustaseen korkoriskin hallintaa koskevat do-
kumentoidut toimintaperiaatteet ja menette-
lytavat. 
 
 

16 § 

Operatiivinen riski 

Luottolaitoksella on oltava menetelmät 
operatiivisten riskien tunnistamiseksi, arvi-
oimiseksi ja hallitsemiseksi. Sen on varau-
duttava ainakin mallintamisriskin sekä har-
voin tapahtuvien, vakavien riskitapahtumien 
toteutumiseen. Laitoksen täytyy selkeästi ku-
vata, mitä se pitää operatiivisina riskeinä. Sil-
lä on oltava operatiivisen riskin hallintaa 
koskevat kirjalliset toimintaperiaatteet ja me-
nettelytavat.  
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Luottolaitoksella on oltava riittävät, turval-
liset ja toimintavarmat maksu-, arvopaperi- ja 
muut tietojärjestelmät.  

Luottolaitoksella on oltava varautumis- ja 
jatkuvuussuunnitelmat liiketoiminnan vaka-
viin häiriöihin varautumiseen, toiminnan jat-
kuvuuden turvaamiseen sekä häiriötilanteissa 
aiheutuvien vahinkojen rajoittamiseen. 

 
 
 

17 § 

Maksuvalmiusriski 

Luottolaitoksella on oltava tehokkaat ja 
luotettavat strategiat ja järjestelmät, joilla se 
tunnistaa, mittaa, hallitsee ja seuraa maksu-
valmiusriskiä, päivänsisäistä riskiä ja riski-
profiilia tarkoituksenmukaisin aikavälein riit-
tävän maksuvalmiuden ja maksuvalmiuspus-
kurien ylläpitämiseksi. Maksuvalmiusriskin 
hallinnan on oltava sopusoinnussa luottolai-
toksen eri liiketoiminta-alueisiin, valuuttoi-
hin, luottolaitoksen sivuliikkeisiin ja sen 
konsolidointiryhmään kuuluviin oikeushenki-
löihin liittyvän maksuvalmiusriskin kanssa. 
Maksuvalmiusriski sekä sen kustannukset ja 
hyödyt on riittävin menetelmin pystyttävä 
kohdentamaan. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen strate-
gioiden ja järjestelmien on oltava tehokkaat 
ja oikeassa suhteessa laitoksen liiketoimin-
nan laajuuteen ja monimuotoisuuteen, riski-
profiiliin sekä laitoksen hallituksen vahvis-
tamiin maksuvalmiusriskin sietorajoihin. 
Niiden on myös oltava oikeassa suhteessa 
laitoksen tärkeyteen kussakin ETA-valtiossa, 
jossa se toimii. Strategioita ja järjestelmiä 
koskevat toimintaperiaatteet ja menettelyta-
vat on dokumentoitava. Laitoksen on huo-
lehdittava siitä, että kunkin liiketoiminta-
alueen johto ja henkilöstö tuntevat laitok-
senmaksuvalmiusriskin hyväksytyt rajat.  

Luottolaitoksella on oltava menetelmät ra-
hoitusasemiensa tunnistamiseksi, mittaami-
seksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi. Me-
netelmiin on sisällyttävä sekä tarkasteluhet-
ken että tulevat olennaiset kassavirrat varois-
ta, veloista, taseen ulkopuolisista eristä, eh-
dollisista sitoumuksista sekä mahdolliset 
maineriskin toteutumisen vaikutukset.  

Luottolaitoksen on eriteltävä pantattuna tai 
muutoin vakuutena oleva ja vakuusoikeuksis-
ta vapaa omaisuus, joka on käytettävissä 
luottolaitoksen vastuiden katteena. Sen on 
myös pystyttävä erittelemään, mille oikeu-
delliselle yksikölle mikin omaisuuserä oi-
keudellisesti kuuluu, missä valtiossa omai-
suuserä on oikeudellisesti rekisteröity tai kir-
jattu ja miten nopeasti omaisuus voidaan 
käyttää luottolaitoksen vastuiden katteeksi. 

Luottolaitoksen, joka on kiinnitysluotto-
pankkilain 10 §:n nojalla saanut luvan kiinni-
tysluottopankkitoimintaan tai hakee tällaista 
lupaa, on asetettava määrällinen tavoite kiin-
nitysluottopankkitoiminnan suhteelliselle 
osuudelle koko luottolaitoksen liiketoimin-
nasta. Tavoite on asetettava siten, että se ei 
vaaranna luottolaitoksen muun liiketoimin-
nan kuin kiinnitysluottopankkitoiminnan jäl-
leenrahoitusta. 
 
 
 

18 § 

Varojen ja velkojen siirrot liiketoimintayksi-
köiden välillä 

Luottolaitoksen on otettava huomioon oi-
keudelliset ja operatiiviset rajoitukset, jotka 
liittyvät mahdollisiin helposti rahaksi muutet-
tavan sekä vakuusoikeuksista vapaan omai-
suuden siirtoihin luottolaitoksen eri oikeudel-
listen yksiköiden välillä sekä ETA-alueella 
että sen ulkopuolella. 
 
 
 

19 § 

Maksuvalmiusriskin vähentämismenetelmät 

Luottolaitoksen on pyrittävä käyttämään 
riittävästi limiittijärjestelmiä, maksuvalmius-
puskureita ja muita maksuvalmiusriskin vä-
hentämismenetelmiä voidakseen kestää laa-
jasti erilaisia kuormitustapahtumia sekä py-
rittävä ylläpitämään riittävän monipuolista 
rahoitusrakennetta ja rahoituslähteitä. Sen on 
arvioitava käyttämiään menetelmiä säännöl-
lisesti. 
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20 § 

Maksuvalmiusasemaa koskevien vaihtoeh-
toisten toteutumisnäkymien säännöllinen tar-

kastelu 

Luottolaitoksen on tarkasteltava säännölli-
sesti, kuitenkin vähintään vuosittain, maksu-
valmiusasemaansa koskevia vaihtoehtoisia 
toteutumisnäkymiä ja riskiä vähentäviä teki-
jöitä sekä arvioitava oletuksia, joiden perus-
teella se tekee rahoitusasemaansa koskevat 
päätökset. 

Vaihtoehtoisia toteutumisnäkymiä tarkas-
tellessaan luottolaitoksen on otettava huomi-
oon taseen varojen ja velkojen kassavirtojen 
lisäksi ainakin taseen ulkopuoliset erät ja 
muut ehdolliset velat, jotka liittyvät arvopa-
peristamista varten perustettuihin ja muihin 
erillisyhtiöihin. Eri toteutumisnäkymien 
mahdollisia vaikutuksia on tarkasteltava luot-
tolaitoskohtaisesti, markkinakohtaisesti ja 
näiden piirteiden yhdistelminä. Erilaiset aika-
jänteet ja kuormitustilanteiden erilaiset vaka-
vuusasteet on otettava huomioon. 

Luottolaitoksen on kulloinkin mukautetta-
va strategiansa, toimintatapansa ja maksu-
valmiuslimiittinsä sekä maksuvalmiutta kos-
kevat palautumissuunnitelmansa eri toteutu-
misnäkymien mukaisiin tuloksiin. 

 
21 § 

Maksuvalmiuden heikkenemiseen liittyvä pa-
lauttamissuunnitelma  

Luottolaitoksella on oltava maksuvalmiu-
den palauttamissuunnitelma, jolla se varau-
tuu maksuvalmiuden heikkenemiseen, kuten 
toiseen jäsenvaltioon perustetun sivuliikkeen 
maksuvalmiuskriisiin. Palauttamissuunnitel-
maan on sisällyttävä riittävät strategiat ja 
toimivan johdon hyväksymät toimintaohjeet, 
joiden mukaisesti suunnitelma on pantavissa 
toimeen välittömästi. Niihin on sisällyttävä 
ainakin sellaisen keskuspankkivakuuskelpoi-
sen omaisuuden hallinta, joka on tarvittaessa 
vastaanottavan jäsenvaltion tai kolmannen 
maan valuuttana tai sijaitsee kolmannessa 
maassa. 

Luottolaitoksen on testattava palauttamis-
suunnitelma ja tarvittaessa päivitettävä se 

20 §:ssä tarkoitettujen toteutumisnäkymien ja 
niiden muutosten perusteella vähintään vuo-
sittain. 
 

22 § 

Liiallisen velkaantumisen riski 

Luottolaitoksella on oltava menetelmät, 
joilla se tunnistaa, hallitsee ja seuraa liialli-
sen velkaantumisen riskiä. Sen on käytettävä 
tunnuslukuina EU:n vakavaraisuusasetuksen 
429 artiklan mukaista vähimmäisomavarai-
suusastetta sekä muutenkin seurattava varo-
jen ja vastuiden välistä epätasapainoa. Sillä 
on oltava liiallisen velkaantumisen riskin hal-
lintaa koskevat dokumentoidut toimintaperi-
aatteet ja menettelytavat. 

Luottolaitoksen on varottava liiallista vel-
kaantumista ja otettava huomioon velkaan-
tumisriskin mahdollinen lisääntyminen, jos 
luottolaitoksen omat varat vähenevät arvioi-
tujen tai toteutuneiden tappioiden johdosta. 
 

23 § 

Laskelmista ja menetelmistä ilmoittaminen 
Finanssivalvonnalle 

Luottolaitoksen, joka on saanut EU:n va-
kavaraisuusasetuksen mukaisen luvan käyt-
tää sisäisen luokituksen menetelmiä riskipai-
notettujen vastuuerien tai omien varojen vaa-
timuksen laskemiseen, on ilmoitettava Fi-
nanssivalvonnalle laskelmien tulokset viite-
portfoliossa olevista vastuueristä tai positi-
oista, lukuun ottamatta operatiivista riskiä, 
sekä laskemisessa käytetyt sisäiset menetel-
mät säännöllisesti, kuitenkin vähintään ker-
ran vuodessa. 
 
 

24 § 

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 9 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista 
luottoriskien arviointimenetelmistä, 10 §:ssä 
tarkoitetusta luotto- ja vastapuoliriskistä, 
14 §:ssä tarkoitetusta markkinariskistä, 
16 §:ssä tarkoitetusta operatiivisesta riskistä, 
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17 §:ssä tarkoitetusta maksu-valmiusriskistä 
ja 21 §:ssä tarkoitetusta suunnitelmasta. 
 
 
 

10 luku 

Taloudellista asemaa koskevat vaatimuk-
set 

Omien varojen määrää koskevat yleiset vaa-
timukset 

1 § 

Omien varojen vähimmäismäärä 

Luottolaitoksella on jatkuvasti oltava omia 
varoja ja konsolidoituja omia varoja vähin-
tään EU:n vakavaraisuusasetuksessa sekä 
tässä luvussa säädetty määrä. Finanssival-
vonta voi lisäksi asettaa luottolaitokselle har-
kinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen niin 
kuin 11 luvun 6 §:ssä säädetään. 

Omilla varoilla tarkoitetaan tässä luvussa 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artiklan 
1 kohdan 118 alakohdassa tarkoitettuja omia 
varoja. Konsolidoitujen omien varojen määrä 
lasketaan niin kuin mainitussa asetuksessa 
säädetään. 

Kokonaisriskin määrällä tarkoitetaan tässä 
luvussa EU:n vakavaraisuusasetuksen 92 ar-
tiklan 3 kohdassa tarkoitettua kokonaisriskin 
määrää. 

2 § 

Vähimmäispääoma 

Luottolaitoksen osakepääoman, osuuspää-
oman tai peruspääoman on oltava vähintään 
viisi miljoonaa euroa. Pääoman on oltava 
kokonaan merkitty toimilupaa myönnettäes-
sä. 

Luottolaitoksella on jatkuvasti oltava omia 
varoja vähintään 1 momentissa säädetty mää-
rä, jollei 3 momentista muuta johdu. 

Jos luottolaitoksen omien varojen määrä 
vähenee lain, asetuksen tai viranomaismää-
räyksen muuttumisen johdosta, luottolaitok-
sella on 2 momentista poiketen oltava omia 
varoja vähintään määrä, joka sillä oli välit-
tömästi ennen lain, asetuksen tai viran-

omaismääräyksen voimaantuloa, kuitenkin 
vähintään miljoona euroa. Luottolaitos, johon 
tätä momenttia sovelletaan, ei saa jakaa varo-
ja osakkeen- tai osuudenomistajalle niin kau-
an kuin omien varojen määrä alittaa 
1 momentissa säädetyn määrän. 
 
 

Lisäpääomavaatimukset 

3 § 

Liisäpääomavaatimusten määrä 

Luottolaitoksella on oltava ydinpääomaa ja 
konsolidoitua ydinpääomaa sen lisäksi, mitä 
EU:n vakavaraisuusasetuksessa säädetään, 
määrä, joka kattaa tässä luvussa säädetyt li-
säpääomavaatimukset ja konsolidoidut lisä-
pääomavaatimukset. 

Kokonaislisäpääomavaatimus koostuu kiin-
teästä lisäpääomavaatimuksesta, kokonaista-
loudellisten muuttujien perusteella määrättä-
västä muuttuvasta lisäpääomavaatimuksesta 
sekä rahoitusjärjestelmän kannalta merkittä-
vän luottolaitoksen lisäpääomavaatimukses-
ta. 

Kiinteä lisäpääomavaatimus on 2,5 pro-
senttia luottolaitoksen kokonaisriskin mää-
rästä. 

Muuttuva lisäpääomavaatimus määrätään 
noudattaen, mitä 4—6 §:ssä säädetään. 
Muuttuva lisäpääomavaatimus saa olla enin-
tään 2,5 prosenttia luottolaitoksen kokonais-
riskin määrästä. 

Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävän 
luottolaitoksen pääomavaatimus määrätään 
noudattaen, mitä 7—9 §:ssä säädetään. Maa-
ilmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kannalta 
merkittävän luottolaitoksen lisäpääomavaa-
timus saa olla enintään 3,5 prosenttia ja 
muun rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävän luottolaitoksen lisäpääomavaatimus 
enintään 2,0 prosenttia luottolaitoksen koko-
naisriskin määrästä. 

Mitä 2—4 momentissa säädetään, koskee 
myös konsolidoitua lisäpääomavaatimusta. 
Mitä EU:n vakavaraisuusasetuksessa sääde-
tään luottolaitoksen velvollisuudesta täyttää 
konsolidoidun vähimmäispääomavaatimus, 
koskee vastaavasti luottolaitosten velvolli-
suutta täyttää konsolidoitu kiinteä pääoma-
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vaatimus ja konsolidoitu muuttuva lisäpää-
omavaatimus sekä 8 §:ssä tarkoitettu muun 
rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävän 
luottolaitoksen konsolidoitu lisäpääomavaa-
timus. Jäljempänä 7 §:ssä tarkoitetun luotto-
laitoksen velvollisuudesta täyttää konsolidoi-
tu maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittävän luottolaitoksen lisäpää-
omavaatimus säädetään mainitussa pykäläs-
sä. 
 
 
 

4 § 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen mää-
rääminen 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen määrää 
Finanssivalvonta. Finanssivalvonnan on yh-
teistyössä valtiovarainministeriön ja Suomen 
Pankin kanssa neljännesvuosittain arvioitava, 
onko tarpeen asettaa muuttuva lisäpääoma-
vaatimus, muuttaa voimassa olevaa vaati-
musta tai pitää se ennallaan. Päätös asiasta on 
tehtävä kolmen kalenterikuukauden kuluessa 
kunkin vuosineljänneksen päättymisestä. 

Finanssivalvonnan on sen lisäksi, mitä 
1 momentissa säädetään, otettava viivytyk-
settä käsiteltäväksi muuttuvan lisäpääoma-
vaatimuksen asettamista tai muuttamista 
koskeva asia, jos valtiovarainministeriö tai 
Suomen Pankki vaatii sitä taikka jos Euroo-
pan järjestelmäriskikomitea on antanut Suo-
men finanssimarkkinoiden kannalta merkit-
tävän suosituksen tai varoituksen. 

Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa 
tarkoitetun päätöksen tekemistä kuultava val-
tiovarainministeriötä, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriötä ja Suomen Pankkia. 

Muuttuva lisäpääomavaatimus tulee voi-
maan kahdentoista kuukauden kuluttua pää-
töksen tekemisestä, jollei Finanssivalvonta 
erityisestä syystä päätä aikaisemmasta voi-
maantuloajankohdasta. 

Tässä pykälässä tarkoitetusta päätöksestä 
on käytävä ilmi päätöksen voimassaoloaika, 
kokonaislisäpääomavaatimuksen määrä ja 
sen mahdollinen muutos edellisestä päätök-
sestä, päätöksen perusteet, mahdolliset erityi-
set syyt muutoksen aikaistetulle voimaantu-
lolle sekä muut tarpeelliset tiedot. 

Finanssivalvonnan on julkistettava tässä 
pykälässä tarkoitettu päätös internetsivustol-
laan. 

Tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen 
liitettävistä tiedoista ja päätöksen julkistami-
sesta annetaan tarkempia säännöksiä valtio-
varainministeriön asetuksella. 

EKP:n oikeudesta asettaa tämän pykälän 
mukaisesti määrättyä lisäpääomavaatimusta 
korkeampi muuttuva lisäpääomavaatimus 
säädetään YVM-asetuksessa. 
 
 
 

5 § 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen mää-
räämisen perusteet 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen mää-
räämisen ensisijaisena perusteena on luotto-
kannan ja bruttokansantuotteen välisen suh-
teen poikkeama tämän suhteen pitkäaikaises-
ta kehityksestä.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetun perusteen 
lisäksi tai erityisestä syystä sen sijasta muut-
tuvan lisäpääomavaatimuksen määräämisen 
perusteeksi voidaan ottaa yksi tai useampi 
muu luottolaitostoimialan kehityksen ja kan-
santalouden tai sen jonkin osan kehityksen 
väliseen suhteeseen perustuva seikka.  

Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä 
säädetään, lisäpääomavaatimusta määrättäes-
sä on otettava huomioon Euroopan järjestel-
märiskikomitean antamat suositukset ja va-
roitukset siltä osin kuin ne koskevat Suomen 
finanssimarkkinoita. 

Muuttuvan lisäpääomavaatimuksen mää-
räämisen perusteista annetaan tarkempia 
säännöksiä valtiovarainministeriön asetuksel-
la. 
 
 

6 § 

Ulkomaisten erien huomioon ottaminen 
muuttuvan lisäpääomavaatimuksen määrää-

misessä 

Jos luottolaitoksella on useammassa valti-
ossa kokonaisriskiin luettavia eriä, kokonais-
riskin määrä lasketaan erikseen kunkin tällai-
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sen valtion osalta ja kunkin valtion näin las-
kettuun osuuteen kohdistuva lisäpääomavaa-
timus lasketaan erikseen kunkin tällaisen 
osuuden osalta kyseisen valtion lainsäädän-
nön perusteella.  

Sovellettaessa tätä pykälää luottolaitoksen 
muuttuva lisäpääomavaatimus on 1 momen-
tin mukaisesti laskettujen maakohtaisten 
pääomavaatimusten yhteenlaskettu määrä.  

Jos luottolaitoksella on kokonaisriskiin lu-
ettavia eriä sellaisessa muussa kuin ETA-
valtiossa, jossa ei ole säädetty tässä pykäläs-
sä tarkoitetusta lisäpääomavaatimuksesta, li-
säpääomavaatimus määrätään tämän lain 
mukaisesti. 
 
 
 
 

7 § 

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittäviä luottolaitoksia koskeva 

lisäpääomavaatimus 

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittävällä luottolaitoksella tar-
koitetaan tässä pykälässä luottolaitosta, jonka 
maksukyvyttömyys voi vaarantaa maailman-
laajuisen rahoitusjärjestelmän vakauden. 

Maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän 
kannalta merkittävällä luottolaitoksella on ol-
tavaydinpääomaa, sen lisäksi, mitä muualla 
säädetään tässä pykälässä säädetty määrä, jos 
luottolaitos ei sisälly sellaisen luottolaitoksen 
konsolidoituun valvontaan, josta Finanssi-
valvonta tai toisen ETA-valtion valvontavi-
ranomainen vastaa. 

Muulla kuin 2 momentissa tarkoitetulla 
maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kan-
nalta merkittävällä luottolaitoksella on oltava 
konsolidoitua ydinpääomaa, sen lisäksi, mitä 
muualla säädetään, i tässä pykälässä säädetty 
määrä, jos Finanssivalvonta vastaa luottolai-
toksen konsolidoidusta valvonnasta ja luotto-
laitos ei ole sellaisen luottolaitoksen tai omis-
tusyhteisön tytäryritys, jonka konsolidoidusta 
valvonnasta emoyrityksen tasolla vastaa toi-
sen ETA-valtion valvontaviranomainen. 

Finanssivalvonnan on jaettava 1 momentis-
sa tarkoitetut luottolaitokset kuuteen luok-
kaan, joiden lisäpääomavaatimus lasketaan 

seuraavan taulukon mukaisesti prosenttiosuu-
tena luottolaitoksen kokonaisriskin määrästä: 
 

Luokka Lisäpääomavaatimus 
  
1 1,0 % 
2 1,5 % 
3 2,0 % 
4 2,5 % 
5 3,0 % 
6 3,5 % 

 
Finanssivalvonnan on internetsivustollaan 

julkistettava tämän pykälän soveltamista 
koskevat periaatteet, luottolaitokset, joihin 
tätä pykälää sovelletaan, sekä kuhunkin täl-
laiseen luottolaitokseen tämän pykälän nojal-
la sovellettava lisäpääomavaatimus 4 mo-
mentissa mainittuna prosenttiosuutena. 

Tämän pykälän täytäntöönpanosta sääde-
tään tarkemmin Euroopan komission asetuk-
sella. 
 
 

8 § 

Muita rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
täviä luottolaitoksia koskeva lisäpääomavaa-

timus 

Muulla rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittävällä luottolaitoksella tarkoitetaan tässä 
pykälässä muuta kuin 7 §:ssä tarkoitettua 
luottolaitosta, jonka taseen loppusumma on 
vähintään miljardi euroa ja jonka maksuky-
vyttömyys vaarantaisi Suomen tai Euroopan 
unionin muun jäsenvaltion rahoitusmarkki-
noiden vakauden.  

Muulla rahoitusjärjestelmän kannalta mer-
kittävällä luottolaitoksella on oltava ydinpää-
omaa, sen lisäksi, mitä muualla säädetään, 
tässä pykälässä säädetty määrä, jos luottolai-
tos ei sisälly sellaisen luottolaitoksen konso-
lidoituun valvontaan, josta Finanssivalvonta 
vastaa.  

Muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla ra-
hoitusjärjestelmän kannalta merkittävällä 
luottolaitoksella on oltava konsolidoitua 
ydinpääomaa, sen lisäksi, mitä muualla sää-
detään, tässä pykälässä säädetty määrä, jos 
Finanssivalvonta vastaa luottolaitoksen kon-
solidoidusta valvonnasta. 
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Finanssivalvonnan on jaettava 1 momentis-
sa tarkoitetut luottolaitokset viiteen luok-
kaan, joiden lisäpääomavaatimus lasketaan 
seuraavan taulukon mukaisesti prosenttiosuu-
tena luottolaitoksen kokonaisriskin määrästä: 
 

Luokka Lisäpääomavaatimus 
  
1 0 % 
2 0,5 % 
3 1,0 % 
4 1,5 % 
5 2,0 % 

 
Finanssivalvonnan on jaettava 1 momentis-

sa tarkoitetut luottolaitokset yhteen tai use-
ampaan 4 momentissa tarkoitetuista luokista 
seuraavien perusteiden nojalla: 

1) luottolaitoksen koko mitattuna sen vas-
tuiden kokonaismäärällä taikka taseen tai 
konsolidoidun taseen loppusummalla; 

2) luottolaitoksen ja sen konsolidoituun 
valvontaan sisällytettyjen yritysten vastuut 
muille luottolaitoksille ja saamiset muilta 
luottolaitoksilta sekä muut välittömät yhtey-
det rahoitusjärjestelmään; 

3) luottolaitoksen ja sen konsolidoituun 
valvontaan sisällytettyjen yritysten kriittisten 
toimintojen korvattavuus yrityksen menetet-
tyä edellytykset jatkaa toimintaansa; 

4) luottolaitoksen ja sen konsolidoituun 
valvontaan kuuluvien yritysten rajat ylittävän 
toiminnan laajuus ja merkitys Suomessa ja 
Euroopan talousalueella. 

Finanssivalvonnan on internetsivuillaan 
julkistettava tämän pykälän soveltamista 
koskevat periaatteet, luottolaitokset, joihin 
tätä pykälää sovelletaan, sekä kuhunkin täl-
laiseen luottolaitokseen tämän pykälän nojal-
la sovellettava lisäpääomavaatimus 4 mo-
mentissa mainittuna prosenttiosuutena.  

Finanssivalvonnan on vuosittain tarkistet-
tava tämän pykälän mukaisesti kullekin luot-
tolaitokselle laskettu lisäpääomavaatimus. 
Jos luottolaitos ylittää tai alittaa 1 momentis-
sa säädetyn rajan tai luottolaitoksen tässä py-
kälässä tarkoitettu pääomavaatimus muuttuu, 
Finanssivalvonnan on tehtävä siitä päätös. 
Jos laitokseen sovellettavat vaatimukset pää-
töksen johdosta kiristyvät, Finanssivalvonnan 
on päätöksessä määrättävä vähintään kuuden 
kuukauden pituinen aika, jonka kuluessa lai-

toksen on täytettävä päätöksestä seuraavat 
vaatimukset. 
 
 

9 § 

Rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien 
luottolaitosten lisäpääomavaatimusten yh-

teensovittaminen 

Jos luottolaitokseen voitaisiin soveltaa sekä 
7 että 8 §:ssä tarkoitettua lisäpääomavaati-
musta, luottolaitoksen on täytettävä näistä 
vaatimuksista ainoastaan korkeampi. 
 
 

10 § 

Lisäpääomavaatimuksen alittuminen 

Poiketen siitä, mitä 11 luvun 8 §:ssä sääde-
tään, luottolaitos, joka jättää täyttämättä ai-
noastaan tässä luvussa tarkoitetun pääoma-
vaatimuksen on velvollinen kartuttamaan 
omia varojaan rajoittamalla voitonjakoa 
2 momentissa säädetyllä tavalla. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu omien va-
rojen kartuttamiseen vaadittava vähimmäis-
määrä lasketaan kertomalla voitonjakokel-
poisten varojen määrä seuraavan taulukon 
mukaisella kertoimella. Lisäpääomavaati-
muksen alittuessa alituksen suhteellinen 
osuus lisäpääomavaatimuksesta määrää ker-
toimen, jolla voitonjakokelpoiset varat kerro-
taan pääomien kartuttamisen vähimmäismää-
rän määrittämiseksi. Kerroin määräytyy seu-
raavasti: 
 
Alituksen suhteellinen osuus Kerroin 
  
0 - alle 25 prosenttia 0 
25 - alle 50 prosenttia 0,2 
50 - alle 75 prosenttia 0,4 
75 - alle 100 0,6 
 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luottolai-
toksen on viiden arkipäivän, tai Finanssival-
vonnan luvalla 10 arkipäivän, kuluessa siitä, 
kun se on havainnut, ettei se täytä lisäpää-
omavaatimusta, laadittava ja toimitettava Fi-
nanssivalvonnalle 11 luvun 7 §:ssä tarkoitet-
tu suunnitelma siitä, mihin toimenpiteisiin 
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luottolaitos aikoo ryhtyä lisäpääomavaati-
muksen täyttämiseksi. 

Jos luottolaitos ei ole määräajassa toimitta-
nut Finanssivalvonnalle suunnitelmaa, Fi-
nanssivalvonta voi määrätä luottolaitokselle 
11 luvun 6 §:ssä tarkoitetun lisäpääomavaa-
timuksen. Tässä momentissa tarkoitettu lisä-
pääomavaatimus ei saa ylittää määrää, jolla 
luottolaitoksen 1 §:ssä tarkoitetut omat varat 
alittavat EU:n vakavaraisuusasetuksen mu-
kaisen vähimmäispääomavaatimuksen ja 
3 §:ssä tarkoitetun lisäpääomavaatimuksen 
sekä mahdollisen 11 luvun 6 §:n nojalla ai-
kaisemmin asetetun lisäpääomavaatimuksen 
yhteenlasketun määrän. 

Finanssivalvonta antaa tarkemmat määrä-
ykset 1 momentissa tarkoitetusta omien varo-
jen kartuttamisvelvollisuudesta ja sen val-
vonnan kannalta tarpeellisten tietojen ilmoit-
tamisesta Finanssivalvonnalle sekä 3 mo-
mentissa tarkoitetun suunnitelman sisällölle 
asetettavista vaatimuksista. 

Mitä tässä pykälässä säädetään omista va-
roista ja pääomavaatimuksesta, koskee myös 
konsolidoitua lisäpääomavaatimusta ja kon-
solidoituja omia varoja. 
 
 
 

Muut taloudellista asemaa koskevat vaati-
mukset 

11 § 

Asiakasriskit 

Luottolaitoksen asiakasriskien ja konsoli-
doitujen asiakasriskien ilmoittamisesta, asia-
kasriskejä ja konsolidoituja asiakasriskejä 
koskevista rajoituksista ja asiakasriskien ja 
konsolidoitujen asiakasriskien hallinnalle 
asetettavista laadullisista vaatimuksista sää-
detään EU:n vakavaraisuusasetuksessa. 

Asiakasriskeistä, jotka saadaan EU:n vaka-
varaisuusasetuksen 493 artiklan 3 kohdan no-
jalla jättää lukematta asiakasriskeihin, sääde-
tään valtiovarainministeriön asetuksella. 

EU:n vakavaraisuusasetuksen 400 artiklan 
2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua poikke-
usta voidaan soveltaa asiakasriskiin, joka 
kohdistuu luottolaitoksen emoyritykseen tai 

emoyrityksen toiseen tytäryritykseen, ainoas-
taan Finanssivalvonnan luvalla. 
 

12 § 

Taloudellista asemaa koskevien tietojen jul-
kistaminen 

Luottolaitoksen on julkistettava taloudellis-
ta asemaansa koskevat tiedot niin kuin EU:n 
vakavaraisuusasetuksen kahdeksannessa 
osassa säädetään. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
luottolaitoksen on, jollei vastaavasta velvolli-
suudesta säädetä muualla laissa, ilmoitettava 
tilinpäätöksensä yhteydessä jokaisen ulko-
maan osalta, jossa luottolaitoksella tai sen 
omistusyhteisöllä on sivuliike tai tytäryritys: 

1) sivuliikkeen ja tytäryrityksen sijaintival-
tio, tytäryritysten nimet ja sijaintivaltiossa 
harjoitetun liiketoiminnan luonne; 

2) 1 kohdassa tarkoitetun liiketoiminnan 
tuottojen yhteenlaskettu määrä; 

3) 1 kohdassa tarkoitetun liiketoiminnan 
henkilöstön yhteenlaskettu määrä henkilö-
työvuosina; 

4) liikevoiton tai –tappion yhteenlaskettu 
määrä ennen veroja; 

5) tilikauteen kohdistuvien tuloverojen yh-
teenlaskettu määrä; 

6) vastaanotetun julkisen pääomatuen sekä 
julkisyhteisöjen antamien lainojen ja takaus-
ten yhteenlaskettu määrä. 

Jos luottolaitoksella tai sen omistusyhtei-
söllä on 2 momentissa tarkoitetussa sijainti-
valtiossa vähintään yksi sivuliike ja yksi ty-
täryritys tai vähintään kaksi tytäryritystä, 
2 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitetusta yh-
teismäärästä on vähennettävä sijaintivaltiossa 
toimivien konserniyritysten keskinäisistä lii-
ketoimista aiheutuneet merkittävät tuotot ja 
kulut. 

Sen lisäksi, mitä 1 ja 2 momentissa sääde-
tään, luottolaitoksen on, jollei vastaavasta 
velvollisuudesta säädetä muualla laissa, toi-
mintakertomuksessaan vuosittain ilmoitetta-
va taseen tuottosuhde. 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava 2 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot Euroopan komis-
siolle viivytyksettä jokaisesta 8 §:ssä tarkoi-
tetusta luottolaitoksesta. 
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Tarkemmat määräykset 

13 § 

Finanssivalvonnan määräystenanto-oikeus 

Finanssivalvonta antaa tarkemmat määrä-
ykset tämän luvun 4—10 ja 12 §:n täytän-
töönpanosta. 
 

11 luku 

Taloudellisen aseman valvonta 

Taloudellisten toimintaedellytysten seuranta 

1 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Luottolaitoksen on ilmoitettava neljännes-
vuosittain Finanssivalvonnalle 10 luvun 
3 §:ssä säädettyä lisäpääomavaatimusta kos-
kevat tiedot, jollei tämän luvun 3 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetusta tehostetusta valvon-
nasta tai 10 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta laa-
jennetusta velvollisuudesta antaa tietoja muu-
ta johdu. Muilta osin velvollisuudesta antaa 
tietoja säädetään EU:n vakavaraisuusasetuk-
sessa.  
 

2 §  

Vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden hallin-
nan valvonta 

Finanssivalvonnan on laadittava säännölli-
sesti arvio siitä, täyttääkö luottolaitos 9 ja 
10 luvussa ja EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
säädetyt vaatimukset. Arvioinnin laajuudessa 
ja arviointitiheydessä on otettava huomioon 
luottolaitoksen toiminnan laatu, laajuus ja 
monimuotoisuus sekä se, miten merkittävä 
luottolaitos on rahoitusmarkkinoiden vakau-
den kannalta. Arviointi on tehtävä vähintään 
vuosittain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuista 
luottolaitoksista. 

Arvion tulee sisältää sen lisäksi, mitä 
1 momentissa säädetään, vähintään seuraavat 
asiat: 

1) luottolaitoksen tekemien kuormitusko-
keiden tulokset, jos luottolaitos käyttää sisäi-

siä malleja luottoriskin tai markkinariskin 
pääomavaatimuksen laskemiseen; 

2) luottolaitoksen keskittymäriskit ja niiden 
hallinta, vastapuoliriskien maantieteellinen 
jakauma sekä mahdollisten hajautusvaikutus-
ten käsittely vakavaraisuuden hallinnassa 
myös muilta osin, kuin mitä EU:n vakavarai-
suusasetuksessa säädetään suuria asiakasris-
kejä koskevista rajoituksista; 

3) luottoriskin vähentämismenetelmien 
käytöstä aiheutuvan jäännösriskin hallintaa 
koskevien periaatteiden riittävyys; 

4) arvopaperistetuista eristä johtuvien ris-
kien kattamiseksi tarvittavien omien varojen 
vähimmäismäärän riittävyys sekä sellaisten 
järjestelyjen vaikutus, joiden nojalla luotto-
laitokselle on mahdollisesti jäänyt tällaisiin 
eriin kohdistuvaa välitöntä tai välillistä ris-
kiä; 

5) maksuvalmiusriskit ja niiden mittaamis-
ta ja hallintaa koskevien periaatteiden sekä 
rahoituksen jatkuvuussuunnitelman riittävyys 
sekä mahdollinen vaikutus rahoitusjärjestel-
män vakauteen niissä ETA-valtioissa, joiden 
alueella luottolaitos toimii; 

6) arvio siitä, onko kaupankäyntivarasto 
arvostettu riittävän varovasti, jotta luottolai-
tokselle ei aiheudu merkittäviä tappioita sen 
joutuessa nopeasti myymään tai suojaamaan 
kaupankäyntivarastoon kuuluvia eriä; 

7) arvio taseen kokonaisriskistä vähim-
mäisomavaraisuusasteen, ylivelkaantumisris-
kin, järjestelmäriskin ja muiden taseriskiä 
kuvaavien mittareiden perusteella; 

8) luottolaitoksen liiketoimintamalli; 
9) luottolaitoksen hallintoa koskevat peri-

aatteet ja hallituksen jäsenten ja toimitusjoh-
tajan edellytykset suoriutua tehtävistään. 

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun 
korkoriskin toteutuminen voi alentaa luotto-
laitoksen omia varoja tai konsolidoituja omia 
varoja enemmän kuin 20 prosenttia tilantees-
sa, jossa korot muuttuvat äkillisesti vähintään 
2 prosenttiyksikköä, Finanssivalvonnan on 
vaadittava luottolaitokselta selvitys toimenpi-
teistä, joihin se aikoo ryhtyä korkoriskin joh-
dosta. Finanssivalvonta voi antaa tarkempia 
määräyksiä siitä, miten tässä momentissa tar-
koitettu korkoriskin toteutuminen määritel-
lään. 

Finanssivalvonnan on valvontatoiminnas-
saan edistettävä, luottolaitoksen toiminnan 
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laatu, laajuus ja monimuotoisuus huomioon 
ottaen, luottolaitoksen sisäistä asiakkaiden 
luottokelpoisuuden arviointia ja sisäisten 
luottoluokitusten käyttämistä luottolaitoksen 
vakavaraisuuden hallinnassa erityisesti luo-
tonantoon liittyvien vastapuoliriskien ja kau-
pankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin 
liittyvän erityisriskin osalta sekä sisäisten 
menetelmien käyttöä luottolaitoksen maksu-
valmiuden hallinnassa. 
 

3 § 

Valvontaohjelma 

Finanssivalvonnan on vuosittain päätöksel-
lään vahvistettava sen valvonnassa olevien 
luottolaitosten valvontaa koskeva ohjelma, 
josta käy ilmi millä tavoin ja miten laajasti 
kutakin luottolaitosta valvotaan kyseisen 
vuoden aikana. Ohjelmasta on lisäksi käytävä 
ilmi ne luottolaitokset, joihin sovelletaan 
3 momentissa tarkoitettua tehostettua valvon-
taa, sekä luottolaitoksissa ja sen ulkomaisissa 
sivuliikkeissä ja tytäryrityksissä toteutettavat 
tarkastukset. 

Finanssivalvonnan on sisällytettävä 1 mo-
mentissa tarkoitettuun suunnitelmaan: 

1) kaikki luottolaitokset, joissa kuormitus-
kokeet tai 2 §:ssä tarkoitettu arvio ovat pal-
jastaneet merkittäviä uhkia luottolaitoksen 
toiminnan jatkuvuudelle taikka joissa on ri-
kottu lakia; 

2) kaikki luottolaitokset, jotka ovat maail-
manlaajuisen rahoitusjärjestelmän vakauden 
kannalta merkittäviä; 

3) muut luottolaitokset, jotka Finanssival-
vonta katsoo tarpeelliseksi sisällyttää suunni-
telmaan. 

Edellä 1 momentissa tehostetulla valvon-
nalla tarkoitetaan:  

1) luottolaitoksen tarkastamista tavan-
omaista useammin; 

2) Finanssivalvonnasta annetun lain 
29 §:ssä tarkoitetun asiamiehen asettamista 
luottolaitokseen tai muun Finanssivalvonnan 
edustajan jatkuvaa läsnäoloa luottolaitokses-
sa; 

3) tavanomaista tiheämpää ja yksityiskoh-
taisempaa säännöllistä raportointia luottolai-
toksen taloudellisesta asemasta; 

4) luottolaitoksen strategioiden ja liiketoi-
mintasuunnitelmien arviointia tavanomaista 
useammin; 

5) yksittäisten riskien tai riskialueiden tar-
kastamista. 
 
 

4 § 

Kuormituskokeet 

Finanssivalvonnan on tarvittaessa suoritet-
tava luottolaitoksessa kuormituskokeita 
2 §:ssä tarkoitetun arvion laatimisen tueksi. 
 

5 § 

Sisäisten menetelmien käytön jatkuva valvon-
ta 

Finanssivalvonnan on säännöllisesti ja vä-
hintään kolmen vuoden välein tarkastettava, 
että luottolaitos, joka on saanut EU:n vakava-
raisuusasetuksen mukaisen luvan sisäisten 
menetelmien käyttöön riskipainotettujen eri-
en määrän tai omien varojen vähimmäismää-
rän laskemisessa, täyttää luvan myöntämisen 
edellytykset ja että menetelmät ovat muuten-
kin riittävät ja ajanmukaiset, ottaen erityisesti 
huomioon mahdolliset muutokset luottolai-
toksen toiminnassa sekä sisäisten menetelmi-
en soveltamisesta 3 momentissa tarkoitettuun 
viiteportfolioon saatujen tulosten poikkeama 
muiden luottolaitosten vastaavista tuloksista.  

Jos tässä pykälässä tarkoitetut sisäiset me-
netelmät eivät täytä EU:n vakavaraisuusase-
tuksen vaatimuksia, eivät riittävästi kata luot-
tolaitoksen riskejä tai 3 momentin mukaisesti 
laskettu pääomavaatimus poikkeaa perusteet-
tomasti merkittävällä tavalla muiden luotto-
laitosten vastaavalla tavalla lasketuista pää-
omavaatimuksista, Finanssivalvonta voi vaa-
tia luottolaitosta tekemään menetelmiin tar-
vittavat muutokset tai peruuttaa myöntämän-
sä luvan, jos luottolaitos ei ole Finanssival-
vonnan asettamassa määräajassa tehnyt me-
netelmiin tarvittavia muutoksia. Finanssival-
vonnan on soveltaessaan tätä pykälää otetta-
va huomioon Euroopan pankkiviranomaisen 
tekemät selvitykset, jotka koskevat sisäisten 
menetelmien käytön yhtenäistämistä sekä si-
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säisten menetelmien käytölle asetetut tavoit-
teet. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetun luottolaitok-
sen on vähintään vuosittain laskettava luotto-
laitoksen käyttämän sisäisen menetelmän 
mukainen pääomavaatimus Euroopan pank-
kiviranomaisen määrittelemälle viiteportfoli-
olle. Tämän pykälän mukaisten laskelmien 
tulokset ja laskelmissa noudatetut menetel-
mät on ilmoitettava Finanssivalvonnalle ja 
Euroopan pankkiviranomaiselle niiden mää-
räämällä tavalla. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta 
operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavan 
omien varojen vähimmäismäärän laskemi-
seen. 
 
 

6 § 

Harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus  

Finanssivalvonnan on, jos luottolaitoksen 
omien varojen riittävyyttä suhteessa koko-
naisriskiin ei voida muulla tarkoituksenmu-
kaisella tavalla riittävästi varmistaa, asetetta-
va luottolaitokselle tarvittava korkeampi vaa-
timus luottolaitoksen ydinpääoman vähim-
mäismäärälle kuin mitä EU:n vakavaraisuus-
asetuksessa säädetään. Tässä pykälässä ase-
tettu pääomavaatimus voidaan asettaa enin-
tään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.  

Finanssivalvonta voi asettaa tässä pykäläs-
sä tarkoitetun pääomavaatimuksen, jos: 

1) Finanssivalvonta 2 §:ssä säädetyn arvion 
tai etukäteen vahvistetuin perustein laaditun 
muun arvion perusteella katsoo, että:  

a) luottolaitoksen omien varojen määrä ei 
riitä täyttämään luottolaitoksen 9 luvun 1 §:n 
mukaisesti arvioimaa kokonaisriskin edellyt-
tämää pääomatarvetta; tai 

b) luottolaitos on arvioinut edellä tarkoite-
tun pääomatarpeensa ja siihen perustuvan 
pääomatavoitteensa taikka EU:n vakavarai-
suusasetuksessa tarkoitettujen suurten asia-
kasriskien kattamiseksi vaadittavan omien 
varojen määrän olennaisesti puutteellisella tai 
virheellisellä tavalla; taikka 

2) Finanssivalvonta arvioi 4 §:ssä tarkoitet-
tu kuormituskokeen perusteella, että luotto-
laitoksen omien varojen määrä seuraavan 
kahdentoista kuukauden kuluessa todennä-

köisesti alittaa tässä laissa tai EU:n vakava-
raisuusasetuksessa vaaditun määrän taikka 
Finanssivalvonnalla on muuten painavia syitä 
olettaa määrän alittuvan. 

Finanssivalvonta voi lisäksi asettaa tässä 
pykälässä tarkoitetun lisäpääomavaatimuksen 
siltä osin kuin luottolaitoksella on tase-eriä 
tai taseen ulkopuolisia sitoumuksia, joihin 
liittyville riskeille ei ole asetettu pääomavaa-
timusta 10 luvussa tai EU:n vakavaraisuus-
asetuksessa tai joihin liittyville riskeille on 
asetettu ilmeisen riittämätön pääomavaati-
mus. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
Finanssivalvonta voi asettaa 1 momentissa 
säädetyin edellytyksin konsolidoidun val-
vonnan kohteena olevalle luottolaitokselle 
sen konsolidoidun taloudellisen aseman pe-
rusteella konsolidoidun lisäpääomavaatimuk-
sen. 

Finanssivalvonnan on tätä pykälää sovelta-
essaan otettava huomioon: 

1) luottolaitoksen 9 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tun sisäisen pääoman riittävyyden varmista-
mista koskevien menettelyjen laadullinen 
riittävyys ja luottolaitoksen mainitun pykälän 
nojalla asettamat tavoitteet omien varojen 
määrälle; 

2) luottolaitoksen hallinto-, ohjaus- ja ris-
kienhallintajärjestelmien yleinen riittävyys; 

3) luottolaitoksen toiminnasta koko rahoi-
tusjärjestelmän vakaudelle mahdollisesti seu-
raavat riskit. 
 
 

7 § 

Omien varojen kartuttamisvelvollisuus 

Jos luottolaitoksen omat varat tai konsoli-
doitut omat varat vähenevät alle EU:n vaka-
varaisuusasetuksessa tai tässä laissa säädetyn 
määrän, luottolaitoksen tai omistusyhteisön 
on viipymättä ilmoitettava siitä Finanssival-
vonnalle, esitettävä suunnitelma omien varo-
jen ja konsolidoitujen omien varojen vähim-
mäismäärää koskevien vaatimusten täyttämi-
seksi sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin suunni-
telman toteuttamiseksi. Finanssivalvonnan on 
saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai 
muuten tiedon omien varojen tai konsolidoi-
tujen omien varojen vähenemisestä alle vaa-
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ditun määrän asetettava määräaika, jonka ku-
luessa luottolaitoksen omia varoja ja konso-
lidoituja omia varoja koskeva vaatimus on 
toimiluvan peruuttamisen uhalla täytettävä. 
Jos vaatimusta ei ole määräajan päättymisen 
jälkeenkään täytetty, Finanssivalvonta voi 
tehdä päätöksen toimiluvan peruuttamisesta. 

Jos luottolaitos on rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymistä annetussa laissa tarkoitettu ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymän osakasyritys 
tai tällaisen ryhmittymän emoyrityksen tytär-
yritys ja ryhmittymän omien varojen määrä 
vähenee alle mainitun lain 19 §:ssä säädetyn 
määrän, luottolaitokseen sovelletaan vastaa-
vasti, mitä 1 momentissa säädetään. Finans-
sivalvonnan on ennen 1 momentissa tarkoite-
tun päätöksen tekemistä pyydettävä siitä lau-
sunto muilta mainitussa laissa tarkoitetuilta 
keskeisiltä valvontaviranomaisilta. 
 
 

8 § 

Omien varojen määrästä johtuvat voittovaro-
jen käytön rajoitukset 

Jos luottolaitoksen omien varojen tai kon-
solidoitujen omien varojen määrä alittaa 
EU:n vakavaraisuusasetuksessa tai 6 §:ssä 
tarkoitetun pääomavaatimuksen, luottolaitos 
ei saa jakaa voittoa tai muuta tuottoa omalle 
pääomalle, käyttää voittovaroja omien osak-
keiden lunastamiseksi tai niiden hankkimi-
seksi muulla tavalla eikä maksaa tulokseen 
perustuvia palkkioita, ellei Finanssivalvonta 
erityisestä syystä määräajaksi myönnä poik-
keusta kiellosta. 

Luottolaitoksen konsolidointiryhmään kuu-
luvan osakeyhtiömuotoisen rahoituslaitoksen 
osakkeenomistajan oikeudesta osinkoon so-
velletaan 1 momentin estämättä osakeyhtiö-
lain 13 luvun 7 §:ää. 

Jos luottolaitos on rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetussa laissa 
tarkoitettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymän 
osakasyritys tai tällaisen ryhmittymän emo-
yrityksen tytäryritys ja ryhmittymän omien 
varojen määrä vähenee alle mainitun lain 
19 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän, luotto-
laitokseen ja sen konsolidointiryhmään kuu-
luvaan yritykseen sovelletaan 1 ja 2 moment-
tia. Finanssivalvonnan on ennen 1 momentis-

sa tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettä-
vä siitä lausunto muilta mainitussa laissa tar-
koitetuilta keskeisiltä valvontaviranomaisilta. 

Voittovarojen käytön rajoituksista luotto-
laitoksen omien varojen määrän alittaessa 
10 luvun 3 §:ssä säädetyt vaatimukset sääde-
tään mainitun luvun 10 §:ssä. 
 
 

9 § 

Maksuvalmiutta koskevat lisävaatimukset 

Sen lisäksi mitä EU:n vakavaraisuusase-
tuksessa säädetään, Finanssivalvonnan on, 
jos luottolaitoksen maksuvalmiutta ei voida 
muuten riittävästi varmistaa, asetettava luot-
tolaitokselle sen maksuvalmiutta koskevat 
tarvittavat laadulliset ja määrälliset vaati-
mukset, jos Finanssivalvonta katsoo 2 §:ssä 
tarkoitetun arvion perusteella, että luottolai-
toksen maksuvalmiuden hallinnassa on sel-
laisia puutteita, jotka vaarantavat luottolai-
toksen kyvyn vastata sitoumuksistaan. 

Vaatimus voidaan asettaa enintään kolmek-
si vuodeksi kerrallaan. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
Finanssivalvonta voi asettaa 1 momentissa 
säädetyin edellytyksin konsolidoidun val-
vonnan kohteena olevalle luottolaitokselle 
sen konsolidoidun taloudellisen aseman pe-
rusteella konsolidoidun maksuvalmiusvaati-
muksen. 

Finanssivalvonnan on tätä pykälää sovelta-
essaan otettava huomioon luottolaitoksen: 

1) sisäisen maksuvalmiuden hallintaproses-
sin laadullinen riittävyys; 

2) hallinto-, ohjaus- ja riskinhallintajärjes-
telmien yleinen riittävyys 

3) toiminnasta koko rahoitusjärjestelmän 
vakaudelle mahdollisesti seuraavat riskit. 
 

10 § 

Finanssivalvonnan muu erityinen toimivalta 
vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden valvon-

nassa 

Jos luottolaitoksen omien varojen tai mak-
suvalmiuden riittävyyttä suhteessa kokonais-
riskiin ei voida muulla tarkoituksenmukaisel-
la tavalla varmistaa, Finanssivalvonta voi sen 
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lisäksi, mitä tämän luvun 6—9 §:ssä ja Fi-
nanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään, 
6 §:n 5 momentissa säädettyjen perusteiden 
nojalla: 

1) rajoittaa luottolaitoksen ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen tilikaudel-
ta kertyvien, yrityksen toiminnan taloudelli-
sesta tuloksesta riippuvien palkkojen ja palk-
kioiden sekä sopimukseen perustuvien eläk-
keiden yhteenlaskettua määrää suhteessa yri-
tyksen tilikauden tuottoihin; mitä tässä mo-
mentissa säädetään, ei sovelleta palkkoihin, 
palkkioihin ja eläkkeisiin, jotka on maksetta-
va tämän lain voimaantullessa voimassa ole-
van sitovan sopimuksen perusteella; 

2) vaatia luottolaitosta toimittamaan sään-
nöllisesti EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja 
tässä laissa tarkoitettuja tietoja luottolaitok-
sen taloudellisesta asemasta laajemmin ja 
useammin kuin mainitussa asetuksessa tai 
tässä laissa tai niiden nojalla annetuissa sää-
döksissä tai määräyksissä vaaditaan; 

3) vaatia luottolaitosta julkistamaan sään-
nöllisesti sen taloudellista asemaa koskevia 
muita kuin EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
tarkoitettuja tietoja tai julkistamaan niitä use-
ammin kuin mainitussa asetuksessa vaadi-
taan. 
 

11 § 

Toimivaltuuksien soveltaminen samanaikai-
sesti useampaan luottolaitokseen 

Jos Finanssivalvonta soveltaa 6 tai 9 §:ää 
yhteen tai useampaan luottolaitokseen, Fi-
nanssivalvonta ilman 2 §:ssä tarkoitettua ar-
viotakin ryhtyä samoihin 6, 9 ja 10 §:ssä 
mainittuihin toimenpiteisiin muita sellaisia 
luottolaitoksia kohtaan, joiden liiketoiminta 
ja riskit vastaavat ensiksi mainittujen luotto-
laitosten liiketoimintaa ja riskejä. 
 
Valvonnan julkisuus ja yhteistyö valvonnassa 

12 § 

Valvontaperiaatteiden ja sovellettavien 
säännösten julkistaminen 

Finanssivalvonnan on: 

1) julkistettava 2 §:ssä tarkoitetun arvion 
tekemistä koskevat yleiset periaatteet; 

2) pidettävä yleisön saatavilla tiedot 10 lu-
vun ja tämän luvun säännöksistä sekä niiden 
nojalla annetuista säädöksistä ja määräyksistä 
sekä siitä, mitä Euroopan unionin lainsää-
dännön mukaisia sääntely- ja soveltamisvaih-
toehtoja Suomessa sovelletaan; 

3) pidettävä yleisön saatavilla tilastotietoja 
10 luvun ja tämän luvun sekä niiden nojalla 
annettujen säädösten ja määräysten sovelta-
misesta. 
 
 

13 § 

Taloudellisen aseman valvontaa koskeva yh-
teinen päätöksenteko 

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-
tolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jon-
ka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai use-
ampi ulkomainen ETA-luottolaitos, Finans-
sivalvonnan on pyrittävä yhdessä tällaisen 
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen kotivaltion 
valvontaviranomaisen kanssa saamaan ai-
kaan yhteisymmärrys 2 ja 3 §:n soveltamises-
ta luottolaitoksen konsolidoidun vakavarai-
suuden hallintaan. Finanssivalvonnan on 
pyydettävä asiasta lausunto Euroopan pank-
kiviranomaiselta, jos joku tässä momentissa 
tarkoitetuista viranomaisista sitä pyytää. 

Jos yhteisymmärrystä 2 tai 3 §:n soveltami-
sesta ei ole saavutettu neljän kuukauden ku-
luessa siitä, kun Finanssivalvonta on laatinut 
2 §:n 1 momentissa tarkoitetun arvion ja an-
tanut sen tiedoksi tämän pykälän 4 momen-
tissa tarkoitetuille viranomaisille, Finanssi-
valvonta voi yksin päättää 2 ja 3 §:n sovel-
tamisesta luottolaitoksen konsolidoidun va-
kavaraisuuden hallintaan. Finanssivalvonnan 
on annettava 2 §:ssä tarkoitettu arvio ja 
3 §:ssä tarkoitettu valvontaohjelman vahvis-
tamista koskeva päätös viivytyksettä tiedoksi 
3 momentissa tarkoitetuille viranomaisille. 
Jos Finanssivalvonta tai jokin mainitussa 
momentissa tarkoitetuista muista toimivaltai-
sista viranomaisista on kuitenkin ennen tässä 
momentissa säädetyn neljän kuukauden mää-
räajan päättymistä saattanut asian Euroopan 
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi siten kuin 
Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 19 artik-



 HE 39/2014 vp  
  

 

160 

lassa säädetään, Finanssivalvonnan on odo-
tettava Euroopan pankkiviranomaisen ratkai-
sua ja toimittava sen mukaisesti. 

Jos ulkomainen ETA-valvontaviranomai 
nen vastaa sellaisen luottolaitoksen konsoli-
doidusta valvonnasta, jonka konsolidointi-
ryhmään kuuluu suomalainen luottolaitos, 
Finanssivalvonnan on ennen 2 §:ssä tarkoite-
tun arvion tai 3 §:ssä tarkoitetun päätöksen 
tekemistä kuultava edellä tarkoitettua ulko-
maista ETA-valvontaviranomaista. Jos kui-
tenkin Finanssivalvonta tai joku muu konso-
lidointiryhmään kuuluvan yrityksen valvon-
nasta vastaava toimivaltainen viranomainen 
on saattanut asian Euroopan pankkiviran-
omaisen käsiteltäväksi siten kuin Euroopan 
pankkivalvonta-asetuksen 19 artiklassa sää-
detään, Finanssivalvonnan on odotettava Eu-
roopan pankkiviranomaisen ratkaisua ja toi-
mittava sen mukaisesti. 

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitettu arvio 
tai päätös on tehtävä vuosittain uudelleen 
noudattaen, mitä edellä tässä pykälässä sää-
detään, taikka erityisestä syystä useammin-
kin, jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu ul-
komainen ETA-valvontaviranomainen sitä 
pyytää. 

Jos Euroopan pankkiviranomaiselta on 
pyydetty lausunto 1 momentissa tarkoitetussa 
tapauksessa tai 3 momenttia sovellettaessa, 
Finanssivalvonnan on otettava lausunto 
huomioon päätöksessään ja, jos päätös poik-
keaa merkittävästi lausunnosta, perusteltava 
poikkeaminen. 
 
 

14 § 

Tietojenvaihto kriisitilanteissa 

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-
tolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta, jon-
ka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai use-
ampi toisessa ETA-valtiossa säännelty yritys, 
Finanssivalvonnan on viivytyksettä ilmoitet-
tava Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 
18 artiklassa tarkoitetusta ja siihen rinnastet-
tavasta kriisitilanteesta Finanssivalvonnasta 
annetun lain 71 §:n 1 momentin 3 ja 11 koh-
dassa tarkoitetulle tällaisen toisen ETA-
valtion viranomaiselle hallussaan olevat näi-

den viranomaisten tehtävien hoitamiseksi 
tarvittavat tiedot. 

Edellä 1 momentissa säännellyllä yrityksel-
lä tarkoitetaan toisessa ETA-valtiossa toimi-
luvan saanutta yritystä, joka vastaa tässä lais-
sa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspalvelu-
laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, si-
joitusrahastolaissa tarkoitettua rahastoyhtiö-
tä, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa 
laissa tarkoitettua vaihtoehtorahastojen hoita-
jaa, vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuu-
tusyhtiötä tai maksulaitoslaissa tarkoitettua 
maksulaitosta. 
 
 

15 § 

Konsolidoitua valvontaa koskevien tehtävien 
siirtäminen toiselle valvontaviranomaiselle 

Finanssivalvonta voi tehdä yhden tai use-
amman muun ETA-valtion valvontaviran-
omaisen kanssa sopimuksen siitä, että konso-
lidoidusta valvonnasta vastaavana valvonta-
viranomaisena toimii toinen ETA-valtion 
valvontaviranomainen ja että konsolidoituun 
valvontaan sovelletaan kyseisen valtion la-
kia. Tässä momentissa tarkoitettu sopimus 
voidaan tehdä, jos konsolidointiryhmän 
emoyritys ei ole suomalainen luottolaitos. 

Finanssivalvonta voi tehdä yhden tai use-
amman ETA-valtion valvontaviranomaisen 
kanssa sopimuksen siitä, että Finanssivalvon-
ta toimii konsolidoidusta valvonnasta vastaa-
vana valvontaviranomaisena muussa kuin 
1 luvun 16 §:ssä tarkoitetussa konsolidointi-
ryhmässä ja että konsolidoituun valvontaan 
sovelletaan Suomen lakia. Tässä momentissa 
tarkoitettu sopimus voidaan tehdä, jos konso-
lidointiryhmään kuuluu vähintään yksi suo-
malainen luottolaitos. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu sopi-
mus voidaan tehdä, jos siihen on konsoli-
doidun valvonnan tehokkaan järjestämisen 
edellyttämä painava syy. Finanssivalvonnan 
on laadittava sopimuksesta kirjallinen val-
vontapöytäkirja, joka on kaikkien 1 tai 
2 momentissa tarkoitettuun konsolidointi-
ryhmään kuuluvien luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten valvonnasta vastaavien 
viranomaisten allekirjoitettava. Finanssival-
vonnan on annettava valvontapöytäkirja tie-
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doksi tällaisen konsolidointiryhmän emoyri-
tykselle, Euroopan komissiolle ja Euroopan 
pankkiviranomaiselle. 
 
 

Tarkemmat määräykset 

16 § 

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus 

Finanssivalvonta antaa luottolaitosdirektii-
vin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen täytän-
töönpanon edellyttämät tarkemmat määräyk-
set 9 ja 10 luvussa tarkoitetuista luottolaitos-
toiminnan taloudellisista edellytyksistä ja 
niiden valvonnan edellyttämästä säännölli-
sestä tietojenantamisvelvollisuudesta. 
 
 
 

12 luku 

Tilinpäätös, osavuosikatsaus ja tilintarkas-
tus 

1 §  

Tilinpäätöksen laadintaan sovellettavat 
säännökset 

Luottolaitoksen tilinpäätös laaditaan ja jul-
kistetaan tämän luvun säännösten ja niiden 
nojalla annetun valtiovarainministeriön ase-
tuksen ja Finanssivalvonnan määräysten mu-
kaisesti. Luottolaitoksiin sovelletaan lisäksi 
kirjanpitolakia ja sen nojalla annettuja sään-
nöksiä siltä osin kuin tässä laissa tai sen no-
jalla annetuissa valtiovarainministeriön ase-
tuksissa taikka muualla laissa ei toisin sääde-
tä. Liikepankkiin ja muuhun osakeyhtiömuo-
toiseen luottolaitokseen sovelletaan lisäksi 
osakeyhtiölain ja osuuspankkiin sekä muu-
hun osuuskuntamuotoiseen luottolaitokseen 
osuuskuntalain tilinpäätöstä koskevia sään-
nöksiä siltä osin kuin jäljempänä ei toisin 
säädetä. Osakeyhtiölain 8 luvun 11 §:ää ja 
osuuskuntalain 8 luvun 11 §:ää ei sovelleta 
luottolaitokseen. Mitä tässä luvussa sääde-
tään tilinpäätöksestä, sovelletaan kokonai-
suuteen, joka käsittää tilinpäätökseen kuulu-

vat ja siihen liitetyt asiakirjat, jollei jäljem-
pänä erikseen toisin säädetä. 

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia 
tilikaudesta, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia ra-
hoituslaskelman laatimisvelvollisuuden ra-
joittamisesta ja 4 momenttia toimintakerto-
muksesta, 2 §:n 2 momenttia tilinpäätöksen 
laatimista koskevasta poikkeusluvasta ja 
6 §:ää tilinpäätöksen laatimisajasta, 4 luvun 
1 §:ää liikevaihdon määritelmästä, 3 §:ää py-
syvien ja vaihtuvien vastaavien määritelmäs-
tä ja 4 §:ää vaihto- ja rahoitusomaisuuden 
määritelmästä sekä 5 luvun 2 §:ää saamisten, 
rahoitusvarojen ja velkojen taseeseen merkit-
semisestä, 2 a §:ää rahoitusvälineiden arvos-
tamisesta ja merkitsemisestä tilinpäätökseen, 
4 §:ää tulon kirjaamisesta tuotoksi valmis-
tusasteen perusteella ja 6 §:ää vaihto-
omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta 
ei sovelleta luottolaitoksen tilinpäätöksen 
laatimiseen. Siihen ei myöskään sovelleta 
osakeyhtiölain omaa pääomaa, tilinpäätöstä, 
toimintakertomusta ja konsernia koskevan 
8 luvun 1 §:n 1 momenttia, 3 eikä 4 §:ää, 
5 §:n 3 momentin 2 kohtaa eikä 6 §:ää eikä 
osuuskuntalain omaa pääomaa, tilinpäätöstä, 
toimintakertomusta ja konsernia koskevan 
8 luvun 1 §:n 1 momenttia, 3 eikä 4 §:ää, 
5 §:n 3 momentin 3 kohtaa eikä 6 §:ää. 

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 3 momenttia 
pienen kirjanpitovelvollisen konsernitilinpää-
töksen laatimisvelvollisuudesta, 2 §:n 2 mo-
menttia konsernin rahoituslaskelmasta ja 
3 momenttia konsernin toimintakertomukses-
ta, 7 §:n 6 momenttia pienen konsernin pois-
toeron ja vapaaehtoisen varauksen jakamises-
ta sekä 9 §:ää yhdistelmämenetelmän käytös-
tä, osakeyhtiölain 8 luvun 9 §:n 1 momenttia 
sekä osuuskuntalain 8 luvun 9 §:n 1 moment-
tia ei sovelleta luottolaitoksen konsernitilin-
päätöksen laatimiseen. Kirjanpitolain 6 luvun 
4 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan konserni-
tilinpäätökseen siinä laajuudessa kuin niissä 
tarkoitettuja laskentaperiaatteita ja lainkohtia 
sovelletaan 2 momentin nojalla luottolaitok-
seen. 

Kirjanpitolain 3 luvun 9 ja 11 §:ää, osake-
yhtiölain 8 luvun 10 §:ää ja osuuskuntalain 
8 luvun 10 §:ää ei sovelleta luottolaitoksen 
eikä omistusyhteisön tilinpäätöksen rekiste-
röintiin tai muuhun julkistamiseen. 
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2 § 

Tarkempien säännösten, määräysten, ohjei-
den, lausuntojen ja poikkeuslupien antami-

nen 

Tarkemmat säännökset rahoitusvälineiden 
ja muussa kuin omassa käytössä olevan kiin-
teistöomaisuuden ja niiden arvonmuutosten 
merkitsemisestä tilinpäätökseen, tase- ja tu-
loslaskelmakaavoista, rahoituslaskelmasta, 
taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman 
liitetiedoissa ja toimintakertomuksessa annet-
tavista tiedoista, konsernitaseen ja konserni-
tuloslaskelman kaavoista ja konsernin rahoi-
tuslaskelmasta, konsernitaseen, konsernitu-
loslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman 
liitetiedoissa annettavista tiedoista sekä tase-
erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä annetaan 
valtiovarainministeriön asetuksella. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä luottolaitoksen tilinpäätöksen laati-
misesta. Määräyksissä voidaan rajoittaa sel-
laisten korko- ja vuokratulojen kirjaamista ti-
likauden tuotoksi, jotka perustuvat sellaisiin 
saamisiin tai rahoitusleasingsopimuksiin, joi-
den erääntyneet korot, lyhennykset taikka 
vuokrat ovat olleet tilinpäätöshetkellä mak-
samatta Finanssivalvonnan määräyksessä 
tarkoitettua määräaikaa kauemmin taikka ve-
lallisen todetun maksukyvyttömyyden joh-
dosta todennäköisesti jäävät maksamatta. 
Ennen määräyksen antamista Finanssival-
vonnan on pyydettävä siitä valtiovarainmi-
nisteriön ja kirjanpitolautakunnan lausunto. 

Jos Finanssivalvonnan antama ohje tai lau-
sunto tämän luvun, osakeyhtiölain, osuus-
kuntalain tai kirjanpitolain tilinpäätöstä kos-
kevien säännösten sekä niiden nojalla annet-
tujen asetusten soveltamisesta luottolaitok-
siin on kirjanpitolain tai kirjanpitoasetuksen 
taikka osakeyhtiölain tai osuuskuntalain ylei-
sen soveltamisen kannalta merkittävä, Fi-
nanssivalvonnan on ennen ohjeen tai lausun-
non antamista pyydettävä siitä kirjanpitolain 
8 luvun 2 §:ssä tarkoitetun kirjanpitolauta-
kunnan lausunto. 

Finanssivalvonta voi luottolaitoksen hake-
muksesta erityisistä syistä määräajaksi myön-
tää luvan poiketa tilinpäätöksen laatimisajas-
ta, kirjanpitoaineiston säilyttämisestä ulko-
mailla sekä konsernitilinpäätökseen yhdistel-

tävän kotimaisen tytäryrityksen tilikaudesta. 
Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, 
ettei se ole luottolaitoksiin sovellettavien Eu-
roopan yhteisöjen säädösten vastainen. 
 

3 § 

Tilikausi 

Tilikausi on kalenterivuosi. Liiketoimintaa 
aloitettaessa tai lopetettaessa tilikausi saa olla 
kalenterivuotta lyhyempi tai pitempi, kuiten-
kin enintään 18 kuukautta. 
 
 

4 § 

Laatimisaika 

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadit-
tava kahden kuukauden kuluessa tilikauden 
päättymisestä. 
 

5 § 

Toimintakertomus 

Tilinpäätökseen on liitettävä toimintaker-
tomus, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvol-
lisen toiminnan kehittymistä koskevista tär-
keistä seikoista. Toimintakertomukseen on 
sisällytettävä vakavaraisuuslaskelma, jossa 
annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen 10 lu-
vun 1-3 §:ssä tarkoitetusta omien varojen 
määrästä ja omien varojen vähimmäismää-
rästä. 
 

6 § 

Rahoitusvälineiden arvostaminen 

Saamiset ja johdannaissopimukset sekä kir-
janpitovelvollisen omistamat osakkeet, osuu-
det ja muut taseen vastaaviin merkityt rahoi-
tusvälineet (rahoitusvarat) merkitään tilin-
päätökseen tilinpäätöspäivän käypään ar-
voon, jollei 2—5 momentista muuta johdu. 
Tilinpäätöspäivän käypään arvoon arvoste-
taan lisäksi, jollei 4 momentista muuta johdu, 
velat, jotka ovat osa kaupankäyntisalkkua tai 
jotka ovat johdannaissopimuksia. 
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Seuraavat rahoitusvaroihin kuuluvat erät 
merkitään tilinpäätökseen 1 momentista poi-
keten hankintamenoon, tai jos erän arvon to-
detaan tilinpäätöspäivänä arvonalentumisen 
johdosta olevan alempi kuin hankintameno, 
tällä arvonalentumistappiolla vähennettyyn 
hankintamenoon: 

1) luotot ja niihin rinnastettavat rahoitusso-
pimukset, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoi-
tuksessa; 

2) saamistodistukset, jotka pidetään eräpäi-
vään saakka; 

3) tytär- ja omistusyhteysyritysten osakkeet 
ja osuudet sekä kirjanpitovelvollisen oman 
pääoman ehdoin liikkeeseen laskemat rahoi-
tusvarat; 

4) Finanssivalvonnan määräämät muut ra-
hoitusvarat, joita kirjanpitolain 7 a luvun 
1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien mukaisesti ei ole arvostet-
tava käypään arvoon. 

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut velat 
merkitään tilinpäätökseen nimellisarvon suu-
ruisina. 

Poiketen siitä, mitä 1—3 momentissa sää-
detään, luottolaitos voi merkitä tilinpäätök-
seen tilinpäätöspäivän käypään arvoon myös 
2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisiin rahoi-
tusvaroihin kuuluvia sekä muita kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin velkoihin kuuluvia 
eriä, jos päätös näiden erien pysyvästä käy-
pään arvoon merkitsemisestä tehdään tällais-
ta erää ensimmäistä kertaa kirjanpitoon mer-
kittäessä. Käypään arvoon merkitsemisen 
edellytyksenä on, että: 

1) tällaiseen erään liittyy yksi tai useampi 
sellainen kytketty johdannaissopimus, joka 
kirjanpidossa muutoin olisi arvostettava erik-
seen käypään arvoon; 

2) se poistaa arvostamiseen tai kirjaami-
seen liittyvää epäjohdonmukaisuutta; tai 

3) se perustuu rahoitusvarojen ja -velkojen 
tai niiden molempien muodostaman kokonai-
suuden riskienhallinnassa laadittuihin, käy-
pään arvoon perustuviin laskelmiin. 

Tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjataan, 
jollei 8 §:stä muuta johdu, 1 momentissa tar-
koitettujen rahoitusvälineiden tilinpäätöshet-
ken käyvän arvon ja edellisen tilinpäätöksen 
mukaisen kirjanpitoarvon tai, jos käypään ar-
voon arvostettava rahoitusväline on hankittu 
tilikauden aikana, hankintamenon erotus. 

Jos saamisen tai velan pääomana on mak-
settu tai saatu enemmän tai vähemmän kuin 
sen nimellisarvo, saaminen tai velka merki-
tään 3 ja 4 momenttia sovellettaessa nimel-
lisarvon sijasta määrään, joka saamisesta tai 
velasta sen syntyessä on pääomana maksettu 
tai saatu. Tällaisen saamisen nimellisarvon ja 
hankintamenon erotuksesta tilikauden tuo-
toksi tai kuluksi merkitty määrä jaksotetaan 
ja merkitään saamisen hankintamenon lisä-
ykseksi tai vähennykseksi. Vastaavasti velan 
nimellisarvon ja velasta sen syntyessä saadun 
pääomamäärän erotuksesta tilikauden kuluksi 
tai kulun vähennykseksi merkitty määrä jak-
sotetaan ja merkitään tilinpäätökseen velan 
kirjanpitoarvon lisäykseksi tai vähennyksek-
si. 
 

7 § 

Käyvän arvon rahasto 

Käyvän arvon muutos merkitään omaan 
pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahas-
toon, jos: 

1) kyseessä on suojauslaskentamenettelys-
sä käytetyn rahoitusvälineen kirjaus, jolla 
koko arvonmuutoksen tai sen osan kirjaamat-
ta jättäminen tuloslaskelmaan mahdolliste-
taan; 

2) tällainen arvonmuutos aiheutuu luotto-
laitoksen ulkomaiseen yhteisöön tekemiin 
nettoinvestointeihin sisältyvän ulkomaan ra-
han määräisen erän kurssimuutoksesta; tai 

3) kyseessä ovat sellaiset käyvän arvon 
mukaan arvostettavat rahoitusvälineet, joita 
ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa, lukuun 
ottamatta rahoitusjohdannaisia. 

Käyvän arvon muutokseen sisältyvä las-
kennallinen verovelka tai -saaminen merki-
tään taseeseen erityistä varovaisuutta noudat-
taen. 

Käyvän arvon rahastoa on oikaistava, kun 
rahoitusväline erääntyy tai luovutetaan. 

 
8 § 

Muussa kuin omassa käytössä olevan kiin-
teistöomaisuuden arvostaminen 

Taseen aineellisiin hyödykkeisiin merkitty 
muussa kuin omassa käytössä oleva kiinteis-
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töomaisuus saadaan merkitä tilinpäätökseen 
tilinpäätöspäivän käypään arvoon. 

Luottolaitoksen, joka soveltaa 1 moment-
tia, on arvostettava momentin mukaisesti 
kaikki momentissa tarkoitettu omaisuus. 

Tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjataan 
1 momentissa tarkoitetun omaisuuden tilin-
päätöshetken käyvän arvon ja edellisen tilin-
päätöksen mukaisen kirjanpitoarvon erotus, 
tai jos tällainen omaisuus on hankittu tilikau-
den aikana, hankintamenon erotus. 

Vain kirjanpitolain 5 luvun 5 §:n mukai-
seen hankintamenoon arvostettuun 1 momen-
tissa tarkoitettuun omaisuuteen voidaan tehdä 
kirjanpitolain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitettu ar-
vonkorotus. 
 
 

9 § 

Sidottu ja vapaa oma pääoma 

Sidottua omaa pääomaa ovat osake-, osuus- 
tai peruspääoma, lisäpääoma, lisäosuuspää-
oma, kantarahasto, vararahasto, ylikurssira-
hasto, arvonkorotusrahasto, uudelleenarvos-
tusrahasto ja käyvän arvon rahasto. Muut ra-
hastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien 
voitto ovat vapaata omaa pääomaa. 
 

10 § 

Konsernitilinpäätös 

Rahoitusleasingsopimuksella vuokralleot-
tajan käyttöön luovutettu hyödyke merkitään 
konsernitilinpäätökseen siten kuin se merkit-
täisiin myytynä, jos konserniyritys on vuok-
ranantaja, ja siten kuin se merkittäisiin ostet-
tuna, jos konserniyritys on vuokralleottaja. 

Konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä 
konsernin rahoituslaskelma, jossa on annet-
tava selvitys konsernin varojen hankinnasta 
ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Lisäksi 
emoyhtiön toimintakertomuksessa esitetään 
konsernia koskevat toimintakertomus- ja va-
kavaraisuustiedot. 

Konsernin tytäryritys tai omistusyhteysyri-
tys, jonka taseen loppusumma on vähemmän 
kuin yksi prosentti sen emoyrityksen viimek-
si vahvistetun taseen loppusummasta ja vä-
hemmän kuin 10 miljoonaa euroa, saadaan 

jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen. 
Jos konsernin tällaisen tytär- tai osakkuusyri-
tyksen taseen loppusumma laskettuna yhteen 
muiden sellaisten konserniin kuuluvien tytär- 
ja omistusyhteysyritysten taseiden loppu-
summien kanssa on vähintään viisi prosenttia 
konsernitaseen loppusummasta, se on kui-
tenkin yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen. 

Jos luottolaitoksen tai omistusyhteisön 
konserniin kuuluu vakuutusyhtiö tai siihen 
rinnastettava ulkomainen vakuutuslaitos, 
konsernitilinpäätös voidaan laatia tämän lu-
vun estämättä siten kuin rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymien valvonnasta annetun lain 
3 luvussa säädetään, jos se on tarpeen oikean 
ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas-
ta. 
 
 

11 § 

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen jul-
kistaminen 

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön on il-
moitettava tilinpäätös ja toimintakertomus 
rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa 
taseen ja tuloslaskelman vahvistamisesta. Il-
moitukseen on liitettävä jäljennös tilintarkas-
tuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai 
toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpää-
töksen vahvistamisen päivämäärästä ja luot-
tolaitoksen voittoa ja tappiota koskevasta yh-
tiökokouksen taikka osuuskunnan, edustajis-
ton, isännistön tai hypoteekkiyhdistyksen 
kokouksen päätöksestä. 

Luottolaitoksen on pidettävä jäljennökset 
1 momentissa tarkoitetuista luottolaitosta se-
kä sen emoyrityksenä olevaa omistusyhteisöä 
tai luottolaitosta koskevista viimeksi vahvis-
tetuista asiakirjoista jokaisen nähtävänä luot-
tolaitoksen toimipaikassa, kun kaksi viikkoa 
on kulunut tuloslaskelman ja taseen vahvis-
tamisesta. Omistusyhteisön on lisäksi pidet-
tävä jäljennökset sitä koskevista asiakirjoista 
nähtävänä omistusyhteisön pääkonttorissa. 
Nähtävinä pidettävistä asiakirjoista on annet-
tava jäljennös jokaiselle sitä pyytävälle kah-
den viikon kuluessa pyynnöstä. 

Emoyrityksen on pyynnöstä annettava jäl-
jennös sellaisen tytäryrityksen tilinpäätökses-
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tä ja toimintakertomuksesta, jota ei ole sisäl-
lytetty konsernitilinpäätökseen, jollei tilin-
päätöstä ja toimintakertomusta ole ilmoitettu 
rekisteröitäväksi Suomen lain mukaisesti. 

Luottolaitoksella ja omistusyhteisöllä on 
oikeus saada muulta kuin viranomaiselta 
maksu antamastaan jäljennöksestä saman pe-
rusteen mukaan kuin rekisteriviranomainen 
perii maksun vastaavasta jäljennöksestä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna rekiste-
riviranomaisena toimii Patentti- ja rekisteri-
hallitus. Rekisteriviranomainen valvoo 
1 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvolli-
suuden noudattamista. Jos ilmoitusvelvolli-
suus laiminlyödään, rekisteriviranomainen 
voi velvoittaa sen, jonka on allekirjoitettava 
tilinpäätös, sakon uhalla toimittamaan se sille 
määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla uh-
kasakko on asetettu, ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 

Talletuspankkien yhteenliittymästä anne-
tussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän kes-
kusyhteisön jäsenluottolaitoksen velvollisuu-
desta pitää nähtävänä yhteenliittymän yhdis-
telty tilinpäätös säädetään talletuspankkien 
yhteenliittymästä annetussa laissa. 
 
 

12 § 

Osavuosikatsaus 

Talletuspankin on laadittava kultakin yli 
kuuden kuukauden pituiselta tilikaudeltaan 
osavuosikatsaus joko kuudelta taikka kolmel-
ta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä 
kuukaudelta, jollei arvopaperimarkkinalain 
7 luvun 10 §:n 1 momentista muuta johdu. 
Talletuspankin osavuosikatsaukseen sovelle-
taan muuten 2 ja 3 momenttia sekä arvopape-
rimarkkinalain 7 luvun 10 §:n 2 ja 
3 momenttia. Jollei tästä pykälästä muuta 
johdu, sellaisen talletuspankin osavuosikat-
sauksesta, johon sovelletaan arvopaperi-
markkinalain 7 luvun 10 §:ää, sovelletaan li-
säksi, mitä mainitussa laissa muuten sääde-
tään osavuosikatsauksesta. 

Talletuspankin osavuosikatsauksen tulee 
sisältää osavuosituloslaskelma ja -tase tai, jos 
talletuspankki on konsernin emoyritys, kon-
sernituloslaskelma ja -tase sekä selostus pan-
kin tai konsernin tuloskehityksestä samoin 

kuin varojen, velkojen ja taseen ulkopuolis-
ten sitoumusten sekä toimintaympäristön 
merkittävistä muutoksista katsauskautena, tu-
loskehitykseen vaikuttaneista poikkeukselli-
sista seikoista, olennaisista katsauskauden 
jälkeisistä tapahtumista sekä pankin tai kon-
sernin todennäköisestä kehityksestä tilikau-
tena. Osavuosikatsauksessa esitettävien tieto-
jen on oltava vertailukelpoisia edellisen tili-
kauden vastaavan katsauskauden tietoihin. 

Osavuosikatsaus on julkistettava kahden 
kuukauden kuluessa katsauskauden päätty-
misestä. Osavuosikatsauksen julkistamisessa 
on noudatettava soveltuvin osin 11 §:n 2 ja 
4 momenttia sen lisäksi, mitä muualla laissa 
säädetään osavuosikatsauksen julkistamises-
ta. 

Talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisön velvollisuudesta laatia ja julkistaa 
yhteenliittymän osavuosikatsaus ja vuosikat-
saus säädetään talletuspankkien yhteenliitty-
mästä annetussa laissa. 

Omistusyhteisön, joka on talletuspankin 
emoyritys, osavuosikatsaukseen sovelletaan, 
1—3 momenttia. Talletuspankkiin, jonka 
emoyritys julkistaa tämän pykälän mukaisesti 
osavuosikatsauksen, ei sovelleta, mitä edellä 
tässä pykälässä säädetään, ellei muualla lais-
sa toisin säädetä. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä, ohjeita ja lausuntoja edellä tässä py-
kälässä tarkoitetun osavuosikatsauksen laa-
timisesta sekä myöntää luvan erityisestä 
syystä määräajaksi poiketa tämän pykälän 
säännöksistä, jos poikkeus ei vaaranna sijoit-
tajan tai tallettajan asemaa. Määräysten, oh-
jeiden ja lausuntojen antamisessa sekä poik-
keuslupien myöntämisessä noudatetaan so-
veltuvin osin, mitä 2 §:n 2—4 momentissa 
säädetään. Poikkeusluvan myöntämisestä on 
mainittava osavuosikatsauksessa. 
 
 

13 § 

Tilintarkastusta ja tilintarkastajaa koskevien 
säännösten soveltaminen 

Luottolaitoksen tilintarkastukseen ja tilin-
tarkastajaan sovelletaan tilintarkastuslakia 
(459/2007) ja osakeyhtiömuotoisen luottolai-
toksen tilintarkastukseen ja tilintarkastajaan 
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lisäksi osakeyhtiölakia ja osuuskuntamuotoi-
sen luottolaitoksen tilintarkastukseen ja tilin-
tarkastajaan osuuskuntalakia, jollei jäljempä-
nä toisin säädetä. 

Luottolaitoksen tilintarkastukseen ja tilin-
tarkastajaan sovelletaan, mitä tilintarkastus-
lain 25 §:n 1 momentin 8 kohdassa, 5 luvussa 
ja 40 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään 
julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yh-
teisön tilintarkastuksesta ja tilintarkastajasta. 

Luottolaitoksen tilintarkastajaan ei sovelle-
ta tilintarkastuslain 25 §:n 1 momentin 
5 kohtaa. Tilintarkastajan on kuitenkin ilmoi-
tettava Finanssivalvonnalle luottolaitokselta 
taikka sen kanssa samaan konserniin kuulu-
valta yritykseltä saamastaan luotosta tai sen 
hänen hyväkseen antamasta takauksesta, vas-
tuusitoumuksesta, vakuudesta tai näitä vas-
taavasta etuudesta. 

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään luot-
tolaitoksen tilintarkastuksesta ja tilintarkasta-
jasta, sovelletaan myös omistusyhteisön tilin-
tarkastukseen ja tilintarkastajaan. 
 
 
 

14 § 

Tilintarkastajan kelpoisuus 

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön tilintar-
kastajista vähintään yhden on oltava tilintar-
kastuslain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu KHT-
tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. 
 
 
 

15 § 

Finanssivalvonnan velvollisuus määrätä ti-
lintarkastaja sekä erityinen tarkastus ja tar-

kastaja 

Tilintarkastuslain 9 §:ssä, osakeyhtiölain 
7 luvun 5 §:ssä ja osuuskuntalain 7 luvun 
5 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan sekä osa-
keyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä ja osuuskuntalain 
7 luvun 15 §:ssä tarkoitetun erityisen tarkas-
tuksen ja osakeyhtiölain 7 luvun 8 §:ssä ja 
osuuskuntalain 7 luvun 16 §:ssä tarkoitetun 
tarkastajan luottolaitokseen ja sen omistusyh-
teisöön määrää Finanssivalvonta. Tilintarkas-

tajan sekä erityisen tarkastajan määräämiseen 
edellä tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan 
muutoin, mitä niistä säädetään tilintarkastus-
laissa, osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa. 
Finanssivalvonnan on lisäksi määrättävä 
luottolaitokseen ja sen omistusyhteisöön kel-
poisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos luot-
tolaitoksella tai omistusyhteisöllä ei ole 
14 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävää tilin-
tarkastajaa. 

Sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen 
tilintarkastajan tulee toimittaa Finanssival-
vonnalle kultakin kalenterivuodelta tilintar-
kastajan antama lausunto siitä, vastaavatko 
luottolaitoksen asiakasvarojen säilyttämistä 
koskevat järjestelyt sijoituspalvelulain 9 lu-
vun 1—4 §:n ja mainitun lain 9 luvun 5 §:n 
nojalla annettujen määräysten mukaisia vaa-
timuksia. 
 
 
 

13 luku 

Vakuusrahastosuoja 

1 § 

Vakuusrahaston jäsenyys 

Talletuspankkien vakaan toiminnan tur-
vaamiseksi talletuspankki voi kuulua vakuus-
rahastoon. 
 
 
 

2 § 

Vakuusrahastosta eroaminen 

Vakuusrahastoon kuuluva talletuspankki 
voi erota vakuusrahastosta ilmoittamalla siitä 
kirjallisesti rahaston hallitukselle. Ero tulee 
voimaan eroamisilmoituksen tekemistä seu-
raavan kalenterivuoden päätyttyä. 

Jos vakuusrahastosta eronnut pankki on 
eroamisvuonna tai viiden sitä välittömästi 
edeltävän kalenterivuoden aikana saanut 
avustusta vakuusrahastosta, sen on vakuusra-
haston vaatimuksesta, rahaston säännöissä 
määrätyllä tavalla maksettava avustus takai-
sin vakuusrahastolle. 
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3 § 

Vakuusrahaston säännöt 

Vakuusrahaston säännöissä on mainittava: 
1) rahaston nimi ja kotipaikka; 
2) talletuspankin rahaston jäseneksi ottami-

sesta ja eroamisesta; 
3) liittymis- ja kannatusmaksun määräyty-

misperusteet ja perimisajankohta; 
4) valtuuskunnan jäsenten lukumäärä, 

eroamisikä ja toimikausi sekä valtuuskunnan 
päätösvaltaisuus ja tehtävät; 

5) hallituksen jäsenten lukumäärä, 
eroamisikä, toimikausi sekä hallituksen pää-
tösvaltaisuus ja tehtävät; 

6) perusteet rahaston vuotuisen ylijäämän 
käyttämisestä; 

7) rahaston tilikausi; 
8) tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi; 
9) sääntöjen muuttamistapa; 
10) rahaston purkamisesta. 
Vakuusrahaston säännöt ja niiden muutok-

set on toimitettava Finanssivalvonnalle tie-
doksi siten kuin Finanssivalvonta tarkemmin 
määrää. 
 
 

4 § 

Vakuusrahaston hallinto 

Vakuusrahastoa hoitaa siihen kuuluvien 
talletuspankkien valitsema valtuuskunta ja 
valtuuskunnan valitsema hallitus. 
 
 

5 § 

Vakuusrahaston kannatusmaksu 

Vakuusrahaston valtuuskunta voi määrätä, 
että rahastoon kuuluvan talletuspankin on 
vuosittain maksettava vakuusrahaston vel-
voitteiden täyttämiseksi riittävä kannatus-
maksu. 

Kannatusmaksun tulee perustua talletus-
pankin toiminnassaan ottamiin riskeihin. 
Kannatusmaksun laskentaperusteen on oltava 
sama kaikille vakuusrahastoon kuuluville 
pankeille. Eri yhteisömuotoa olevien talle-
tuspankkien kannatusmaksun laskentaperus-

teet voivat kuitenkin olla keskenään erilaisia. 
Eri yhteisömuotoa olevia talletuspankkeja ei 
saa laskentaperustetta määrättäessä perusteet-
tomasti asettaa keskenään eriarvoiseen ase-
maan. Vakuusrahastolle vuosittain perittävät 
kannatusmaksut voivat olla enintään 0,5 pro-
senttia rahastoon kuuluvien pankkien vii-
meksi vahvistettujen taseiden yhteenlasketus-
ta loppusummasta. 

Vakuusrahaston hallitus voi vapauttaa tal-
letuspankin määräajaksi maksamasta kanna-
tusmaksua. 
 
 

6 § 

Vakuusrahaston itsenäisyys 

Rahastoon kuuluvalla talletuspankilla ei ole 
oikeutta vaatia osuuttaan vakuusrahastosta 
erotettavaksi itselleen eikä luovuttaa sitä toi-
selle. Tätä osuutta ei saa lukea pankin va-
roiksi. 
 
 

7 § 

Tuen myöntäminen 

Vakuusrahaston varoista voidaan vakuus-
rahaston päättämin ehdoin antaa avustuslai-
noja tai avustuksia rahastoon kuuluvalle tal-
letuspankille, jos se on joutunut sellaisiin ta-
loudellisiin vaikeuksiin, että avustuslainan tai 
avustuksen myöntäminen on sen toiminnan 
turvaamiseksi tarpeellista. Vakuusrahasto voi 
myös päättämillään ehdoilla antaa takauksia 
vakuusrahastoon kuuluvan talletuspankin ot-
tamille lainoille tai merkitä pankin osakkeita 
tai osuuksia, sen liikkeeseen laskeman pää-
omalainan tai muita pankin omiin varoihin 
luettavia sitoumuksia. 

Vakuusrahasto ei 1 momentissa tarkoitettu-
ja tukipäätöksiä tehdessään saa ilman perus-
teltua syytä asettaa rahastoon kuuluvia talle-
tuspankkeja keskenään eriarvoiseen asemaan. 
Kunkin tukipäätöksen tulee perustua tuetta-
van pankin taloudellisen tilan huolelliseen 
selvittämiseen. 

Vakuusrahasto voi päättää rahaston varojen 
luovuttamisesta Valtion vakuusrahastolle 
käytettäväksi suomalaisen talletuspankin 
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Valtion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n 
mukaisiin tukitoimiin. 

Jos 1 momentissa tarkoitettu pankki sulau-
tuu toiseen pankkiin, avustuslaina, pääoma-
laina tai avustus voidaan antaa myös vas-
taanottavalle pankille. 

 
 
 

8 § 

Avustuslainan takaisin perimisestä luopumi-
nen 

Vakuusrahaston valtuuskunnalla on halli-
tuksen esityksestä oikeus kokonaan tai osit-
tain luopua avustuslainan tai pääomalainan 
takaisin perimisestä, jos takaisin periminen 
on kohtuutonta avustuslainan tai pääomalai-
nan saaneelle talletuspankille. Vakuusrahas-
ton valtuuskunnan ja hallituksen tulee teh-
dessään päätöstä avustuslainan tai pääoma-
lainan takaisin perimisestä luopumisesta 
noudattaa, mitä 7 §:n 2 momentissa sääde-
tään. 

Jos vakuusrahastosta lainaa saanut talletus-
pankki joutuu selvitystilaan tai konkurssiin, 
avustuslainan tai pääomalainan takaisin mak-
samiseen saa käyttää vain niitä pankin varo-
ja, jotka jäävät jäljelle, kun pankin muut si-
toumukset on täytetty. 
 
 
 
 

9 § 

Vakuusrahaston lainanotto 

Vakuusrahasto ei saa ottaa toimintaansa 
varten lainaa, ellei valtiovarainministeriö eri-
tyisestä syystä myönnä tähän lupaa. 
 
 
 

10 § 

Vakuusrahaston varojen sijoittaminen 

Vakuusrahaston varat on sijoitettava turval-
lisella ja rahaston maksuvalmiuden turvaa-
valla tavalla. 

IV OSA 

ASIAKKAANSUOJA JA MENETTELY-
TAVAT ASIAKASLIIKETOIMINNASSA 

14 luku 

Talletussuoja 

1 § 

Talletussuojarahaston jäsenyys 

Talletuspankkien tallettajien saamisten tur-
vaamiseksi talletuspankin on kuuluttava tal-
letussuojarahastoon. 

Talletuspankin on ilmoitettava talletus-
suojarahastolle ja Finanssivalvonnalle, millä 
tavalla sen ulkomailla olevan sivuliikkeen 
tallettajien saamiset on turvattu. 
 
 
 
 
 
 

2 § 

Talletussuojarahaston säännöt 

Talletussuojarahaston säännöt ja niiden 
muutokset vahvistaa valtiovarainministeriö. 

Säännöissä on mainittava: 
1) rahaston nimi ja kotipaikka; 
2) kannatusmaksun perimisajankohta; 
3) valtuuskunnan jäsenten lukumäärä, 

eroamisikä ja toimikausi sekä valtuuskunnan 
päätösvaltaisuus ja tehtävät; 

4) hallituksen jäsenten lukumäärä, 
eroamisikä, toimikausi sekä hallituksen pää-
tösvaltaisuus ja tehtävät; 

5) rahaston tilikausi; 
6) tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi; 
7) sääntöjen muuttamistapa. 
Lisäksi säännöissä on mainittava ulkomai-

sen luottolaitoksen Suomessa olevan sivu-
liikkeen osalta talletussuojarahaston jäsenek-
si ottamisesta, erottamisesta ja eroamisesta, 
talletussuojarahaston liittymismaksun perus-
teista ja talletussuojarahaston korvausvelvol-
lisuuden perusteista. 
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3 § 

Talletussuojarahaston hallinto 

Talletussuojarahastoa hoitaa siihen kuulu-
vien talletuspankkien ja jäseninä olevien ul-
komaisten luottolaitosten valitsema valtuus-
kunta ja valtuuskunnan valitsema hallitus. 
Hallituksen jäsenistä ainakin yhden tulee 
edustaa talletussuojarahaston jäseninä olevia 
ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeitä. 
 

4 § 

Talletussuojarahaston kannatusmaksu 

Talletuspankin ja talletussuojarahaston jä-
senenä olevan ulkomaisen luottolaitoksen 
Suomessa olevan sivuliikkeen on vuosittain 
maksettava talletussuojarahastolle tallettajien 
saamisten turvaamiseksi kannatusmaksu. 
 

5 § 

Talletuspankin kannatusmaksun suuruus 

Talletuspankin kannatusmaksu perustuu 
pankin vakavaraisuuteen. Kannatusmaksu on 
0,175 prosenttia luvusta, joka saadaan, kun 
EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti 
laskettujen riskien kattamiseksi vaadittavien 
omien varojen vähimmäismäärän ja omien 
varojen suhde kerrotaan pankin 8 §:n 1 ja 
2 momentin perusteella korvattavien talletus-
ten yhteismäärällä. Jos pankkia valvotaan 
mainitun asetuksen mukaisesti sen konsoli-
doidun taloudellisen aseman perusteella, va-
kavaraisuuteen perustuva maksu lasketaan 
riskien kattamiseksi vaadittavien konsolidoi-
tujen omien varojen vähimmäismäärän ja 
konsolidoitujen omien varojen perusteella 
kerrottuna konsolidointiryhmään kuuluvien 
luottolaitosten korvattavien talletusten mää-
rällä.  

Talletuspankkien yhteenliittymään kuulu-
ville talletuspankeille lasketaan yhteinen 
kannatusmaksu talletuspankkien yhteenliit-
tymästä annetun lain 19 §:n mukaisesti laske-
tun yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen 
yhdistellyn vakavaraisuuden perusteella niin 
kuin yhteenliittymä olisi yksi luottolaitos. 
Yhteenliittymään kuuluvien pankkien kanna-

tusmaksun maksaa talletussuojarahastolle yh-
teenliittymän keskusyhteisö. Keskusyhteisön 
maksama kannatusmaksu jaetaan sen jäsen-
luottolaitosten kesken maksettavaksi jäsen-
luottolaitosten 1 momentin mukaisesti laske-
tun omien varojen vähimmäismäärän suh-
teessa. Finanssivalvonnan luvalla kannatus-
maksu voidaan jakaa myös muulla tavalla.  

Edellä 1 momentissa tarkoitettu talletusten 
yhteismäärä, omien varojen määrä ja omien 
varojen vähimmäismäärä määräytyvät kanna-
tusmaksun maksamista edeltävän tilikauden 
vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. 
 
 

6 § 

Talletussuojarahaston itsenäisyys 

Talletussuojarahastoon kuuluvalla talletus-
pankilla ei ole oikeutta vaatia osuuttaan talle-
tussuojarahastosta erotettavaksi itselleen eikä 
luovuttaa sitä toiselle. Tätä osuutta ei saa lu-
kea pankin varoiksi. 
 
 

7 § 

Talletussuojarahaston maksuvelvollisuuden 
alkaminen 

Jos talletuspankki ei ole maksanut talletus-
sopimuksen ja tämän lain mukaisesti talle-
tuspankissa tilillä olevia tallettajan eräänty-
neitä ja riidattomia saamisia, tallettaja voi 
ilmoittaa asiasta Finanssivalvonnalle. 

Finanssivalvonnan on 5 työpäivän kuluessa 
1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta tai 
asiasta muutoin tiedon saatuaan päätettävä, 
onko talletussuojarahaston maksettava pan-
kin tallettajien 8 §:n 1—3 momentissa tarkoi-
tetut saamiset. Maksuvelvollisuuden mää-
räämisen edellytyksenä on, että 1 momentis-
sa tarkoitetun saamisen maksamatta jääminen 
on saadun selvityksen perusteella johtunut 
pankin maksu- tai muista taloudellisista vai-
keuksista eivätkä vaikeudet Finanssivalvon-
nan arvion mukaan ole tilapäisiä. 

Finanssivalvonnan on arvioidessaan 2 mo-
mentissa tarkoitettujen vaikeuksien tilapäi-
syyttä otettava huomioon 8 §:ssä tarkoitettu 
yhteisvastuu. 
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Finanssivalvonnan on ilmoitettava 2 mo-
mentissa tarkoitetusta päätöksestään talletus-
suojarahastolle, talletuspankin vakuusrahas-
tolle, talletuspankille ja valtiovarainministe-
riölle. Jos pankilla on ulkomailla sivuliike, 
päätöksestä on lisäksi ilmoitettava sivuliik-
keen sijaintivaltion valvontaviranomaiselle ja 
suojajärjestelmälle. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun Finanssi-
valvonnan päätöksen toteuttamiseksi talle-
tuspankin on toimitettava talletussuojarahas-
tolle tiedot tallettajista ja heidän 8 §:n 1—3 
momentissa tarkoitetuista saamisistaan. Tal-
letussuojarahasto ei saa antaa tietoja muille 
kuin viranomaisille, joilla 15 luvun 14 §:n 
mukaan on oikeus saada salassa pidettäviä 
tietoja. 
 

8 § 

Korvattavat saamiset 

Talletussuojarahaston varoista korvataan 
talletuspankissa tilillä olevat ja tilille vielä 
kirjautumattomat maksujenvälityksessä ole-
vat tallettajan samassa talletuspankissa olevat 
saamiset, kuitenkin enintään 100 000 euron 
määrään asti. Korvauksen maksamisesta si-
joituspalvelulaissa tarkoitetusta korvausra-
hastosta säädetään mainitun lain 11 luvussa. 

Talletuspankin ETA-valtiossa olevan sivu-
liikkeen tallettajan saamiset korvataan suo-
malaisen talletussuojarahaston varoista siihen 
määrään, johon ne korvattaisiin sivuliikkeen 
sijaintivaltion suojajärjestelmän mukaisesti, 
kuitenkin enintään 100 000 euron määrään 
asti. 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään korvauksen enimmäismäärästä, talletta-
jan saaminen maksetaan täysimääräisesti tal-
letussuojarahaston varoista, jos tallettaja 
osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu 
varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa 
käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että 
varat käytetään uuden, tallettajan omaan 
käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen. Tä-
tä momenttia sovelletaan vain sellaisiin tal-
lettajan varoihin, jotka on talletettu talletus-
pankin tilille enintään kuusi kuukautta ennen 
päivää, jona talletuspankki on 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla laiminlyönyt 
maksaa tallettajan tässä momentissa tarkoite-

tun saamisen. Jollei muuta voida osoittaa, tal-
letuspankin katsotaan laiminlyöneen talletta-
jan saamisen maksamisen tässä momentissa 
tarkoitetulla tavalla sinä päivänä, jona tallet-
taja on tehnyt 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen, taikka sitä aikaisempana päivä-
nä, jona Finanssivalvonta on saanut toiselta 
tallettajalta mainitussa momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen, jonka perusteella Finanssi-
valvonta on tehnyt mainitun pykälän 2 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen. 

Talletussuojarahasto ei kuitenkaan korvaa 
toisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk-
sen, niihin rinnastettavan ulkomaisen yrityk-
sen eikä rahoituslaitoksen saamisia eikä talle-
tuspankin EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
tarkoitettuihin omiin varoihin luettavia eriä. 
Rahasto ei myöskään korvaa saamisia, jotka 
perustuvat rikoslain (39/1889) 32 luvussa 
tarkoitetulla rikoksella saatuihin varoihin. Jos 
edellä mainittua rikosta koskeva esitutkinta 
tai oikeudenkäynti on vireillä, talletussuoja-
rahasto voi lykätä korvauksen maksamista 
tuomioistuimen lainvoimaiseen päätökseen 
asti. Rahasto ei myöskään korvaa sijoituspal-
velun tarjoajan nimissä olevalla sijoituspal-
velulain 9 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla asiakasvarojen tilillä olevia saamisia. 

Jos talletussuojarahasto on jo aikaisemmin 
korvannut 1—3 momentin mukaisesti tallet-
tajan saamiset, rahasto korvaa tallettajan sa-
massa talletuspankissa olevat saamiset vain 
siltä osin kuin saamiset perustuvat varoihin, 
jotka on talletettu pankkiin tässä momentissa 
tarkoitetun korvauksen maksamisen jälkeen. 

Tätä pykälää sovellettaessa pidetään talle-
tuspankkeja, jotka lain, sopimuksen tai muun 
järjestelyn perusteella vastaavat kokonaan tai 
osittain toistensa sitoumuksista tai velvoit-
teista, yhtenä talletuspankkina. Sen estämät-
tä, mitä edellä säädetään, tätä momenttia ei 
sovelleta talletuspankkiin, joka on 13 luvun 
2 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut 
eroavansa vakuusrahastosta. Pankkiin, jolle 
eroilmoituksen jälkeen annetaan 13 luvun 
7 §:ssä tarkoitettua tukea, sovelletaan kuiten-
kin tätä momenttia. Edellä tarkoitetusta so-
pimuksesta tai muusta järjestelystä on ilmoi-
tettava Finanssivalvonnalle. 

Talletussuojarahastolle syntyy saaminen 
talletuspankilta korvaamiensa, 1—3 momen-
tissa tarkoitettujen saamisten osalta. Saami-
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selle maksettavasta korosta määrätään talle-
tussuojarahaston säännöissä. 
 

9 § 

Tallettajien saamisten maksaminen 

Talletussuojarahaston on maksettava tallet-
tajille 8 §:n 1—3 momentissa tarkoitetut 
saamiset 20 työpäivän kuluessa 7 §:ssä tar-
koitetusta Finanssivalvonnan päätöksestä. Jos 
talletuspankki on ennen 7 §:ssä tarkoitettua 
päätöstä asetettu selvitystilaan, tässä momen-
tissa säädetty määräaika lasketaan selvitysti-
laan asettamispäätöksestä. 

Finanssivalvonta voi myöntää talletus-
suojarahastolle lisäaikaa tallettajien saamis-
ten maksamiseen enintään 10 työpäivää. Li-
säajan myöntämisen edellytyksenä on, että 
talletussuojarahaston lisäajan tarve perustuu 
poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja erityiseen 
syyhyn. 

Jos talletussuojarahasto ei ole korvannut 
tallettajalle 8 §:n 1—3 momentissa tarkoitet-
tua saamista tässä pykälässä säädetyssä ajas-
sa, tallettajalle on syntynyt saaminen, jota 
tallettajalla on oikeus hakea talletussuojara-
hastolta tuomioistuimessa. 
 
 

10 § 

Maksuvelvollisuuden alkamisesta ilmoittami-
nen 

Talletussuojarahaston on ilmoitettava 
7 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä asianomai-
sen talletuspankin tallettajille. Talletussuoja-
rahaston on myös julkisella kuulutuksella il-
moitettava, mihin toimenpiteisiin tallettajien 
on ryhdyttävä saamistensa turvaamiseksi. 
Kuulutus on julkaistava myös talletuspankin 
toimialueella ilmestyvissä suurimmissa päi-
välehdissä maan virallisilla kielillä. 
 
 

11 § 

Talletuspankin tiedottamisvelvollisuus 

Talletuspankin on annettava tallettajilleen 
tiedot talletussuojarahaston tallettajien saa-

misille antamasta suojasta tai vastaavasta 
muusta suojasta sekä aiemmin annettujen tie-
tojen muutoksista. 

Talletuspankin on annettava 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot myös sen ulkomaisen sivu-
liikkeen sijaintimaan virallisilla kielillä. 
 
 
 

12 § 

Talletussuojarahaston lainanotto 

Talletussuojarahasto voi ottaa säännöissä 
määrätyllä tavalla toimintaansa varten lainaa. 
Talletussuojarahaston sääntöihin on otettava 
määräys talletussuojarahaston jäsenten vel-
vollisuudesta myöntää lainaa talletussuojara-
hastolle rahaston velvoitteiden täyttämiseksi. 

Talletussuojarahaston jäsenten 1 momen-
tissa tarkoitettu velvollisuus myöntää talle-
tussuojarahastolle lainaa jakautuu jäsenten 
kesken samassa suhteessa kuin niiden korvat-
tavat talletukset ovat kaikkien talletussuoja-
rahaston jäsenten korvattavien talletusten yh-
teenlasketusta määrästä. Tässä momentissa 
tarkoitettu talletusten määrä lasketaan lainan 
myöntämisvelvollisuuden alkamista lähinnä 
edeltävän kalenterivuoden päättyessä vallin-
neen tilanteen mukaisesti. 
 
 
 
 

13 § 

Talletussuojarahaston varojen sijoittaminen 

Talletussuojarahaston varat on sijoitettava 
luotettavalla, tehokkaalla ja rahaston maksu-
valmiuden turvaavalla tavalla sekä riskien 
hajauttamisen periaatetta noudattaen. Sijoi-
tuksista saatava tuotto lisätään talletussuoja-
rahaston pääomaan. 

Rahaston varoja ei saa sijoittaa rahastoon 
kuuluvan talletuspankin tai sen kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön osakkeisiin tai osuuksiin eikä muihin ra-
hastoon kuuluvan pankin tai sen kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka pankin vakuusrahaston liikkeeseen 
laskemiin arvopapereihin. Rahaston varoja ei 
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myöskään muulla tavalla saa sijoittaa rahas-
toon kuuluvaan talletuspankkiin tai sen kans-
sa samaan konsolidointiryhmään kuuluvaan 
yhteisöön taikka pankin vakuusrahastoon. 
Mitä tässä momentissa säädetään talletus-
pankista, koskee myös talletussuojarahaston 
jäsenenä olevaa ulkomaista luottolaitosta ja 
sen kanssa samaan konsolidointiryhmään 
kuuluvaa yhteisöä. Mitä tässä momentissa 
säädetään, ei estä talletussuojarahaston varo-
jen sijoittamista sijoitusrahastolain 11 luvus-
sa tarkoitettuihin sijoitusrahastoihin. 

Talletussuojarahaston maksuvalmiuden on 
oltava rahaston toimintaan nähden riittävällä 
tavalla turvattu. 
 
 
 

14 § 

Toimiluvan peruuttaminen sekä tallettajien ja 
sijoittajien saamiset 

Euroopan keskuspankin päätettyä talletus-
pankin toimiluvan peruuttamisesta Finanssi-
valvonta voi määrätä tallettajien saamiset 
maksettaviksi talletussuojarahaston varoista 
sekä sijoituspalvelulain 11 luvussa säädetyin 
edellytyksin määrätä sijoittajien saamiset 
maksettaviksi sijoittajien korvausrahastosta. 
 
 
 
 

15 § 

Talletuskannan siirron vaikutus talletus-
suojaan 

Sen estämättä, mitä 8 §:n 1 momentissa 
säädetään korvattavasta enimmäismäärästä, 
mainitun lainkohdan nojalla korvattava talle-
tus, joka on siirtynyt toiseen talletuspankkiin 
sulautumisen, jakautumisen tai liiketoimin-
nan luovutuksen johdosta, korvataan samaan 
määrään saakka kuin ennen talletuksen siir-
toa, jollei 2 momentista muuta johdu. 

Edellä 1 momenttia sovelletaan vaadittaes-
sa maksettavaan talletukseen kolmen kuu-
kauden ajan sulautumisen, jakautumisen tai 
liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanon 
rekisteröinnistä ulkomaisten luottolaitosten 

sivuliikkeitä koskevat erityissäännökset talle-
tussuojasta. 
 
 
 

16 § 

Ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeiden jä-
senyys talletussuojarahastossa 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike voi 
kuulua 1 §:ssä tarkoitettuun talletussuojara-
hastoon. 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliike voi 
erota talletussuojarahaston jäsenyydestä. Tal-
letussuojarahaston tai, kolmannen maan luot-
tolaitoksen sivuliikkeen osalta, Finanssival-
vonnan on hakemuksesta myönnettävä luot-
tolaitokselle ero talletussuojarahastosta. En-
nen eron myöntämistä on kuultava Suomen 
Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion valvon-
taviranomaista sekä lisäksi ulkomaisen ETA-
luottolaitoksen sivuliikkeen osalta Finanssi-
valvontaa ja kolmannen maan luottolaitoksen 
sivuliikkeen osalta talletussuojarahastoa. 
Päätöksessä voidaan antaa eroamista koske-
via tarkempia määräyksiä. 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen on 
annettava tallettajilleen tiedot talletussuoja-
rahaston tallettajien saamisille antamasta 
suojasta ja muusta vastaavasta suojajärjes-
telmästä tai suojan puuttumisesta sekä aiem-
min annettujen tietojen muutoksista suomen 
ja ruotsin kielellä. 
 
 
 

17 § 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen kan-
natusmaksu 

Talletussuojarahaston jäsenenä olevan ul-
komaisen ETA-luottolaitoksen Suomessa 
olevan sivuliikkeen kannatusmaksu määräy-
tyy 5 §:n mukaisesti. Sivuliikkeen kannatus-
maksun perusteena on kuitenkin sivuliikkeen 
18 §:n perusteella korvattavien talletusten 
yhteismäärä. Vakavaraisuuteen perustuvaa 
maksua laskettaessa ulkomaisen ETA-
luottolaitoksen omien varojen yhteismäärään 
luetaan erät, jotka luottolaitoksen kotivaltion 
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säännösten mukaan saadaan kyseisiin eriin 
lukea. 

Talletussuojarahaston jäsenenä olevan 
kolmannen maan luottolaitoksen Suomessa 
olevan sivuliikkeen kannatusmaksu on 
0,05 prosenttia sivuliikkeen talletusten yh-
teismäärästä. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu talle-
tusten yhteismäärä sekä 1 momentissa tarkoi-
tettu omien varojen määrä määräytyvät kan-
natusmaksun maksamista edeltävän tilikau-
den vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. 
 
 
 

18 § 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen 
lisäsuoja 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen Suomes-
sa oleva sivuliike voi kuulua Suomessa 
1 §:ssä tarkoitettuun talletussuojarahastoon 
täydentääkseen kotivaltionsa mukaista tallet-
tajien saamisten suojaa, jos sivuliike ottaa 
vastaan talletuksia yleisöltä ja sen kotivaltion 
suojaa ei voida pitää yhtä riittävänä kuin tä-
män lain mukaista talletussuojarahaston an-
tamaa suojaa. Ulkomaisen ETA-
luottolaitoksen kotivaltion suojan ja talletus-
suojarahaston antaman suojan yhteismäärä 
voi kuitenkin olla enintään 100 000 euroa. 
Sen estämättä, mitä edellä tässä momentissa 
säädetään korvauksen enimmäismäärästä, 
8 §:n 3 momentissa tarkoitetut varat korva-
taan täysimääräisesti. 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen on haet-
tava talletussuojarahastolta jäsenyyttä Suo-
messa olevalle sivuliikkeelleen. Hakemuk-
sessa on oltava riittävät tiedot luottolaitok-
sesta ja sen kotivaltion suojajärjestelmästä. 
Talletussuojarahaston on pyydettävä hake-
muksesta Suomen Pankin ja Finanssivalvon-
nan lausunto. Talletussuojarahasto voi hylätä 
hakemuksen, jos luottolaitoksen kotivaltion 
suojaa on pidettävä riittävänä. 

Talletussuojarahaston 2 momentissa tarkoi-
tettuun hakemukseen antamassa päätöksessä 
on määrättävä siitä, mitä tallettajan saamisia 
ja mihin määrään Suomessa oleva talletus-
suojarahasto korvaa ja mikä on luottolaitok-
sen maksettavaksi tuleva liittymismaksu. 

Talletussuojarahaston velvollisuus maksaa 
3 momentissa tarkoitetut tallettajien saamiset 
alkaa siitä, kun talletussuojarahasto on saanut 
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen kotivaltion 
valvontaviranomaiselta tiedon kotivaltion 
suojajärjestelmän velvoittamisesta korvaa-
maan ulkomaisen ETA-luottolaitoksen tallet-
tajien saamiset. 

Talletussuojarahaston on ilmoitettava sivu-
liikkeen tallettajille maksuvelvollisuuden al-
kamisesta. Talletussuojarahaston on julkisel-
la kuulutuksella, joka on julkistettava myös 
sivuliikkeen toimialueella ilmestyvissä suu-
rimmissa päivälehdissä, ilmoitettava, mihin 
toimiin tallettajien on ryhdyttävä oikeuksien-
sa turvaamiseksi. 

Edellä 5 momentissa tarkoitetun talletus-
suojarahaston velvollisuuden toteuttamiseksi 
ulkomaisen ETA-luottolaitoksen on toimitet-
tava talletussuojarahastolle tiedot tallettajista 
ja heidän 1 momentissa tarkoitetuista saa-
misistaan. Talletussuojarahasto ei saa antaa 
tietoja muille kuin viranomaisille, joilla on 
lain nojalla oikeus saada ne. 
 
 
 

19 § 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliikkeen 
erottaminen talletussuojarahastosta 

Jos ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivu-
liike ei ole noudattanut tämän lain säännöksiä 
tai sen nojalla annettuja määräyksiä taikka 
talletussuojarahaston sääntöjä, talletussuoja-
rahasto voi erottaa sen jäsenyydestään aikai-
sintaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun tal-
letussuojarahasto oli antanut sivuliikkeelle 
varoituksen. Talletussuojarahaston on kuul-
tava luottolaitosta, Finanssivalvontaa, Suo-
men Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion 
valvontaviranomaista ennen erottamispäätök-
sen tekemistä. 

Ennen 1 momentissa tarkoitettua erotta-
mispäätöstä syntyneet sivuliikkeen tallettaji-
en saamiset ovat suojan piirissä niiden erään-
tymiseen saakka. 

Talletussuojarahaston on ilmoitettava erot-
tamispäätöksestä Finanssivalvonnalle ja ul-
komaisen ETA-luottolaitoksen kotivaltion 
valvontaviranomaiselle sekä julkisella kuulu-
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tuksella, joka on julkistettava myös sivuliik-
keen toimialueella ilmestyvissä suurimmissa 
päivälehdissä. 
 
 

20 § 

Talletussuojarahaston korvausvelvollisuus 
kolmannen maan luottolaitoksen selvitysti-

lassa tai konkurssissa 

Talletussuojarahaston varoja voidaan käyt-
tää selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen 
kolmannen maan luottolaitoksen ja sen Suo-
men sivuliikkeen osalta vain talletussuojara-
haston jäsenenä olevan tällaisen sivuliikkeen 
yleisölle tarjottavilla tileillä olevien tallettaji-
en sellaisten 8 ja 9 §:ssä tarkoitettujen saa-
misten maksamiseen, joiden maksamiseen 
selvitystilassa olevan luottolaitoksen tai kon-
kurssipesän varat eivät riitä, kuitenkin tallet-
tajaa kohti enintään se osa saamisista, joka ei 
ylitä 100 000 euron määrää. Kuitenkin 8 §:n 
3 momentissa tarkoitetut varat korvataan täy-
simääräisesti. Saamiset voidaan maksaa jo 
konkurssin tai selvitystilan aikana, ja ne 
maksetaan tallettajille euroina. 

Talletussuojarahaston korvausvelvollisuus 
alkaa siitä, kun talletussuojarahasto on saanut 
tiedon luottolaitoksen kotivaltion valvontavi-
ranomaiselta luottolaitoksen asettamisesta 
konkurssiin tai selvitystilaan tai Finanssival-
vonnalta tiedon luottolaitoksen sivuliikkeen 
asettamisesta konkurssiin Suomessa. 

Saatuaan tiedon 2 momentissa tarkoitetusta 
päätöksestä talletussuojarahaston on annetta-
va siitä tieto asianomaisen sivuliikkeen tallet-
tajille. Talletussuojarahaston on myös julki-
sella kuulutuksella ilmoitettava siitä, mihin 
toimenpiteisiin tallettajien on ryhdyttävä 
saamistensa turvaamiseksi. Kuulutus on jul-
kaistava myös suurimmissa päivälehdissä 
suomen ja ruotsin kielellä. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetun talletus-
suojarahaston velvollisuuden toteuttamiseksi 
luottolaitoksen sivuliikkeen on toimitettava 
talletussuojarahastolle tiedot tallettajista ja 
heidän 1 momentissa tarkoitetuista saamisis-
taan. Talletussuojarahasto ei saa antaa tietoja 
muille kuin viranomaisille, joilla on lain no-
jalla oikeus ne saada. 
 

21 § 

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen 
erottaminen talletussuojarahaston jäsenyy-

destä 

Jos kolmannen maan luottolaitoksen sivu-
liike ei ole noudattanut tämän lain säännöksiä 
tai sen nojalla annettuja määräyksiä taikka 
talletussuojarahaston sääntöjä, Finanssival-
vonta voi erottaa sen talletussuojarahastosta. 
Finanssivalvonnan on kuultava Suomen 
Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion valvon-
taviranomaista ennen erottamispäätöksen te-
kemistä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sivuliik-
keen on ilmoitettava tallettajille talletussuoja-
rahastosta erottamisesta. Sivuliikkeeseen en-
nen erottamispäätöstä tehdyt talletukset ovat 
suojan piirissä niiden erääntymiseen saakka. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sivuliik-
keen on julkisella kuulutuksella, joka on 
myös julkaistava sivuliikkeen toimialueella 
ilmestyvissä suurimmissa päivälehdissä, il-
moitettava, mihin toimiin tallettajien on ryh-
dyttävä oikeuksiensa turvaamiseksi. 
 

22 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka tässä luvussa tarkoitettuja tehtäviä 
suorittaessaan tai talletussuojarahaston toi-
mielimen jäsenenä tai varajäsenenä tai niiden 
palveluksessa taikka niiden toimeksiannosta 
tehtävää suorittaessaan on saanut tietää talle-
tuspankin tai sen konsolidointiryhmään tai 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmit-
tymään kuuluvan yrityksen tai muun henki-
lön taloudellista asemaa tai yksityistä olo-
suhdetta koskevan seikan taikka liike- tai 
ammattisalaisuuden, ei saa sitä ilmaista tai 
muuten paljastaa eikä käyttää hyväksi, jos si-
tä ei ole säädetty tai asianmukaisessa järjes-
tyksessä määrätty ilmaistavaksi tai ellei se, 
jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädet-
ty, anna suostumustaan sen ilmaisemiseen. 
Salassapitovelvollisuus jatkuu senkin jäl-
keen, kun henkilö on lakannut hoitamasta 
mainittua tehtävää. 
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Finanssivalvonnan oikeudesta luovuttaa 
tietoja säädetään Finanssivalvonnasta anne-
tussa laissa. 
 
 

15 luku 

Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa 

1 § 

Hyvä pankkitapa 

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa sää-
detään, luottolaitoksen on noudatettava hy-
vää pankkitapaa. 
 

Markkinointi ja sopimusehdot 

2 §  

Markkinointi 

Luottolaitoksen on markkinoinnissaan an-
nettava asiakkaalle markkinoitavasta hyö-
dykkeestä kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla 
merkitystä asiakkaan tehdessä hyödykettä 
koskevia ratkaisuja. 

Luottolaitos ei saa markkinoinnissaan antaa 
totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja 
eikä käyttää muutoinkaan asiakkaan kannalta 
sopimatonta tai hyvän tavan vastaista menet-
telyä. Kuluttajan kannalta sopimattomasta tai 
hyvän tavan vastaisesta menettelystä sääde-
tään lisäksi kuluttajansuojalain (38/1978) 2 
luvussa. 

Markkinointia, joka ei sisällä asiakkaan ta-
loudellisen turvallisuuden kannalta tarpeelli-
sia tietoja, on aina pidettävä sopimattomana. 

 
3 § 

Sopimusehdot 

Luottolaitos ei saa toiminnassaan käyttää 
sopimusehtoa, joka ei kuulu luottolaitoksen 
toimintaan tai jota sen sisältö, osapuolten 
asema tai olosuhteet huomioon ottaen on pi-
dettävä asiakkaan kannalta kohtuuttomana. 
Kohtuuttomana sopimusehtoa on pidettävä 
aina, jos luottolaitoksen toiminnan ulkopuo-
listen hyödykkeiden hankkiminen tai käyttö 

asiakkaan kannalta kokonaisuutena arvioiden 
asiattomasti vaikuttaa luoton saamiseen, so-
pimuksen voimassaoloon tai muihin sopi-
muksen ehtoihin taikka jos asiakkaan oikeut-
ta ryhtyä sopimussuhteeseen muun elinkei-
nonharjoittajan kanssa rajoitetaan. 

Luottolaitoksen on toimitettava Finanssi-
valvonnalle luottolaitoksen toiminnassa käy-
tettävien vakioehtoisten sopimusten ehdot. 
 

Talletusten vastaanottaminen 

4 § 

Talletuspankin toiminimi 

Talletuspankin toiminimessä on oltava sana 
tai yhdysosa "pankki", ja siitä on ilmettävä 
pankin yhteisömuoto. 
 

5 § 

Markkinointirajoitus 

Talletuspankki ei saa markkinoinnissaan 
käyttää talletussuojarahaston antamaa tai 
muuta vastaavaa talletussuojaa taikka va-
kuusrahastosuojaa koskevia tietoja rahoitus-
markkinoiden vakautta tai tallettajien luotta-
musta vaarantavalla tavalla. 

Talletuspankki saa markkinoinnissaan 
käyttää ainoastaan talletussuojarahaston an-
tamaa tai muuta vastaavaa talletussuojaa 
taikka omaa vakuusrahastosuojaa koskevia 
tietoja. 

Talletuspankki ei saa ohjata asiakasta te-
kemään talletusta toiseen talletuspankkiin. 
Tällaista talletusten välittämistä ei myöskään 
saa järjestää yhdessä toisen talletuspankin 
kanssa taikka pankin keskusjärjestön tai 
muun vastaavan yhteisön kautta tahi avus-
tuksella tai muulla tavalla. 
 

6 § 

Asiakkaan oikeus peruspankkipalveluihin 

Talletuspankki saa kieltäytyä tavanomaisen 
talletustilin avaamisesta ja tilin käyttöön tar-
koitetun välineen myöntämisestä taikka mak-
supalvelua koskevan toimeksiannon hoitami-
sesta ETA-valtiossa laillisesti oleskelevalle 



 HE 39/2014 vp  
  

 

176 

luonnolliselle henkilölle vain, jos kieltäyty-
miselle on painava peruste. Perusteen tulee 
liittyä asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyt-
täytymiseensä taikka siihen, ettei asiakassuh-
teelle ilmeisesti ole todellista tarvetta. Kiel-
täytymisen peruste on ilmoitettava asiakkaal-
le. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelle-
ta, jos 18 §:stä tai rahanpesun ja terrorismin 
rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 
annetusta laista (503/2008) johtuu muuta. 
 

7 § 

Talletusta koskeva sopimus 

Talletettaessa varoja pankkiin pankin ja ti-
linavaajan välillä on tehtävä talletusta koske-
va sopimus. Tilinavaajan henkilöllisyys on 
aina todettava ja sopimukseen on merkittävä 
riittävät tiedot tilinavaajasta, omistajasta ja 
käyttöön oikeutetuista. 

Jos talletuksesta annetaan erillinen todiste, 
se on asetettava nimetylle henkilölle ja se 
voidaan siirtää vain nimetylle henkilölle. 

Talletusta koskevaan 1 momentissa tarkoi-
tettuun sopimukseen otetusta erityisestä eh-
dosta on oltava merkintä myös todisteessa. 
Ehto, lukuun ottamatta tilinomistajan määrä-
ystä tilin käyttöön oikeutetuista, voidaan 
muuttaa tai peruuttaa vain pankin suostu-
muksella. 
 

8 § 

Vajaavaltainen tilinomistaja 

Viisitoista vuotta täyttänyt vajaavaltainen 
voi itse tehdä talletuspankin kanssa talletusta 
koskevan sopimuksen niistä varoista, joista 
hänellä holhoustoimesta annetun lain 
(442/1999) 25 §:n 1 momentin mukaan tai 
muulla perusteella on oikeus määrätä, sekä 
tallettaa ja nostaa varoja ja muutoinkin mää-
rätä talletuksesta. Edunvalvoja voi kuitenkin 
holhousviranomaisen suostumuksella ottaa 
talletetut varat hoitoonsa, jos vajaavaltaisen 
etu sitä vaatii. 

Jos viisitoista vuotta täyttäneen vajaavaltai-
sen nimiin on talletuspankkiin talletettu varo-
ja ehdolla, että ainoastaan hänellä itsellään 
on oikeus nostaa varoja, talletetuista varoista 

määräävät vajaavaltainen ja hänen edunval-
vojansa yhdessä. Ehdosta voidaan kuitenkin 
poiketa tuomioistuimen luvalla. 
 
 

9 § 

Koronmaksuvelvollisuuden lakkaaminen 

Kun kymmenen vuotta on kulunut sen ka-
lenterivuoden lopusta, jonka kuluessa talle-
tuspankkiin talletettujen varojen tiliä on vii-
meksi käytetty, lakkaa talletuspankin velvol-
lisuus maksaa korkoa talletetuille varoille, 
jollei tiliehdoista muuta johdu. 
 

10 § 

Kuittaus 

Talletuspankki ei saa vastasaatavallaan kui-
tata sellaisia yksityishenkilön tilillä olevia tai 
tälle maksettavaksi osoitettuja varoja, joita ei 
lain mukaan saa ulosmitata. Pankin on ennen 
kuittausta selvitettävä varojen ulosmittaus-
kelpoisuus. Kuittausvaatimuksesta on ilmoi-
tettava tilinomistajalle. Tämän momentin 
vastainen kuittaus on mitätön. 

Jos varojen ulosmittauskelpoisuuden selvit-
täminen ei ole mahdollista ilman kohtuutonta 
vaivaa, pankki saa kuitenkin vaatia kuittaus-
ta, jos se ilmoittaa tilinomistajalle kuittaus-
vaatimuksen yhteydessä kirjallisesti 1 mo-
mentissa säädetystä kuittausoikeuden rajoi-
tuksesta sekä tässä momentissa säädetystä 
kuittauksen peruuntumisesta. Kuittaus pe-
ruuntuu, jos tilinomistaja 14 päivän kuluessa 
kuittausvaatimuksesta tiedon saatuaan esittää 
selvityksen siitä, etteivät varat ole ulosmit-
tauskelpoisia. Jollei kuittausvaatimuksen tie-
doksisaamisen ajankohdasta voida esittää 
muuta selvitystä, vaatimuksen katsotaan tul-
leen tilinomistajan tietoon seitsemäntenä päi-
vänä vaatimusta koskevan ilmoituksen lähet-
tämisestä. Jos tilinomistajalle ei anneta tässä 
momentissa säädettyjä tietoja, kuittaus on 
mitätön. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ti-
linomistajan nimenomaiseen valtuutukseen 
perustuvia veloituksia tilillä olevista varoista. 
Tällaisen valtuutuksen tilinomistaja voi pe-
ruuttaa milloin tahansa. Muu sopimus, jolla 
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vähennetään tilinomistajalle tämän pykälän 
mukaan kuuluvia oikeuksia, on mitätön. 
 

Luotonanto 

11 § 

Enimmäisluototussuhde 

Luottolaitos saa myöntää luottoa luonnolli-
selle henkilölle ja luonnolliseen henkilöön 
rinnastettavalle yritykselle luoton vakuudeksi 
annettavien asunto-osakeyhtiön osakkeiden 
tai asuinkiinteistön hankintaa varten yhteensä 
enintään tämän pykälän mukaisen luototus-
suhteen mukaisen määrän. Luototussuhteella 
tarkoitetaan tässä pykälässä myönnettävän 
luoton määrää suhteessa luoton vakuudeksi 
annettujen vakuuksien käypään arvoon luo-
ton myöntämishetkellä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna vakuu-
tena ei oteta huomioon henkilötakausta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun luoton 
määrä saa olla enintään 90 prosenttia va-
kuuksien käyvästä arvosta luottoa myönnet-
täessä. 

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, ensiasunnon hankintaa varten otetun 
luoton määrä saa olla enintään 95 prosenttia 
vakuuksien käyvästä arvosta luottoa myön-
nettäessä. 

Finanssivalvonta voi rahoitusvakauteen 
kohdistuvien riskien poikkeuksellisen kasvun 
rajoittamiseksi päättää alentaa edellä 3 ja 
4 momentissa säädettyjä luoton enimmäis-
määriä enintään 10 prosenttiyksiköllä. Fi-
nanssivalvonta voi myös rajoittaa muiden 
vakuuksien kuin esinevakuuksien huomioon 
ottamista luototussuhdetta laskettaessa, jos se 
on tarpeen tässä momentissa tarkoitettujen 
riskien hallitsemiseksi.  Finanssivalvonnan 
on neljännesvuosittain tehtävä päätös tämän 
momentin nojalla tehdyn päätöksen muutta-
misesta tai voimassaolon jatkamisesta. Fi-
nanssivalvonnan on internetsivustollaan jul-
kistettava periaatteet, joita se noudattaa tä-
män momentin soveltamisedellytysten arvi-
oinnissa. Tässä momentissa tarkoitetun pää-
töksen valmisteluun sovelletaan, mitä 10 lu-
vun 4 §:ssä säädetään. 

Päätös, jolla tässä pykälässä tarkoitettua 
luoton enimmäismäärää alennetaan, tulee 

voimaan kolmen kuukauden kuluttua päätök-
sen tekemisestä tai sitä myöhemmästä Fi-
nanssivalvonnan päättämästä ajankohdasta 
lukien. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä tämän pykälän täytäntöönpanosta se-
kä määräyksiä niistä erityisistä tilanteista, 
joissa luottolaitos voi poiketa 3 ja 4 momen-
tin mukaisista rajoituksista. 
 
 

12 § 

Vakuuden edelleenpanttaaminen 

Luottolaitos ei saa vakuuden omistajan 
suostumuksetta pantata edelleen luottolaitok-
selle annettua vakuutta. 
 

13 § 

Luotonanto ja sijoittaminen eräissä tapauk-
sissa 

Luottolaitoksen lähipiiriin kuuluvalle luon-
nolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle 
annettavaa luottoa ja siihen rinnastettavaa 
muuta rahoitusta koskevat päätökset sekä lä-
hipiiriin kuuluvaan yritykseen sijoittamista 
koskevat päätökset taikka tällaiseen luo-
tonantoon ja sijoittamiseen sovellettavat ylei-
set ehdot on hyväksyttävä luottolaitoksen 
hallituksessa. Tässä pykälässä tarkoitettujen 
muiden liiketoimien kuin tavanomaisten 
henkilöstöluottojen ehtoihin sovelletaan, mitä 
5 luvun 16 §:n 3 momentissa säädetään. 

Luottolaitoksen lähipiiriin kuuluu: 
1) se, jolla omistuksen, optio-oikeuden tai 

vaihtovelkakirjalainan nojalla on tai voi olla 
vähintään 20 prosenttia luottolaitoksen osak-
keista, osuuksista tai niiden tuottamasta ää-
nimäärästä taikka vastaava omistus tai ääni-
valta luottolaitoksen konserniin kuuluvassa 
yhteisössä taikka luottolaitoksessa määräys-
valtaa käyttävässä yhteisössä, jollei omistuk-
sen kohteena olevan yhtiön merkitys koko 
konsernin kannalta ole vähäinen; 

2) luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen, 
hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja 
ja toimitusjohtajan sijainen, tilintarkastaja, 
varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön 
toimihenkilö, jolla on päävastuu tilintarkas-
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tuksesta, sekä vastaavassa asemassa 1 koh-
dassa tarkoitetussa yrityksessä oleva henkilö; 

3) 2 kohdassa tarkoitetun henkilön alaikäi-
nen lapsi sekä aviopuoliso tai henkilöön 
avioliitonomaisessa suhteessa oleva henkilö; 

4) yhteisö ja säätiö, jossa edellä tässä mo-
mentissa tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yh-
dessä toisen kanssa on kirjanpitolain 1 luvun 
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. 

Luottolaitoksen on pidettävä luetteloa 
2 momentissa tarkoitetuista luonnollisista 
henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä. Luette-
lon tiedot ja siinä tapahtuneet muutokset sekä 
luettelossa mainituille luonnollisille henki-
löille, yhteisöille ja säätiöille myönnettyjä 
luottoja tai yhteisöön tehtyjä sijoituksia kos-
kevat 1 momentissa tarkoitetut päätökset tai 
ehdot on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. 

Mitä tässä pykälässä säädetään luoton an-
tamisesta, sovelletaan vastaavasti takauksen 
antamiseen tai muuhun vakuuden asettami-
seen toisen antaman luoton maksamisesta. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 1 momentissa tarkoitettujen päätösten 
kirjaamisesta sekä 3 momentissa tarkoitetun 
luettelon pitämisestä ja mainitussa momen-
tissa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisesta 
Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta voi li-
säksi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mil-
loin 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua yh-
tiötä pidetään koko konsernin kannalta vä-
häisenä. 
 

Pankkisalaisuus ja asiakkaan tunteminen 

14 § 

Salassapitovelvollisuus 

Joka luottolaitoksen tai sen kanssa samaan 
konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen, 
luottolaitosten yhteenliittymän taikka luotto-
laitoksen asiamiehen tai muun luottolaitok-
sen lukuun toimivan yrityksen toimielimen 
jäsenenä tai varajäsenenä tai niiden palveluk-
sessa taikka niiden toimeksiannosta tehtävää 
suorittaessaan on saanut tietää luottolaitoksen 
tai sen kanssa samaan konsolidointiryhmään 
tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetussa laissa tarkoitettuun ryh-
mittymään kuuluvan yrityksen asiakkaan tai 
muun sen toimintaan liittyvän henkilön ta-

loudellista asemaa tai yksityisen henkilökoh-
taisia oloja koskevan seikan taikka liike- tai 
ammattisalaisuuden, on velvollinen pitämään 
sen salassa, jollei se, jonka hyväksi vaitiolo-
velvollisuus on säädetty, anna suostumustaan 
sen ilmaisemiseen. Salassa pidettäviä tietoja 
ei saa antaa myöskään yhtiökokoukselle, 
isäntien kokoukselle, osuuskunnan kokouk-
selle tai edustajistolle taikka hypoteekkiyh-
distyksen kokoukselle eikä kokoukseen osal-
listuvalle osakkeenomistajalle tai jäsenelle. 

Luottolaitoksella ja sen kanssa samaan 
konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä 
on velvollisuus antaa 1 momentissa tarkoitet-
tuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomai-
selle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle vi-
ranomaiselle, jolla on lain mukaan oikeus 
saada sellaisia tietoja. 

Luottolaitoksella on oikeus antaa 1 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja kaupankäynnis-
tä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tulle pörssille, jos tiedot ovat välttämättömiä 
sille säädetyn valvontatehtävän turvaamisek-
si. Luottolaitoksella on sama oikeus antaa 
tietoja toisessa ETA-valtiossa toimivalle 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetulle pörssiä vas-
taavalle markkinoiden ylläpitäjälle. 

Luottolaitoksella on 1 momentin estämättä 
oikeus harjoittaa liiketoimintaansa tavan-
omaisesti kuuluvaa luottotietotoimintaa. 

Mitä osuuskuntalain 7 luvun 14 §:ssä sää-
detään, ei koske luottolaitosta eikä sen kans-
sa samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa 
yritystä. 
 

15 § 

Tietojen luovuttaminen samaan konsolidoin-
tiryhmään, rahoitus- ja vakuutusryhmitty-

mään tai yhteenliittymään kuuluvalle yrityk-
selle 

Luottolaitoksella ja sen kanssa samaan 
konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä 
on oikeus antaa 14 §:ssä tarkoitettuja tietoja 
samaan konserniin, konsolidointiryhmään tai 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- 
ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yhtei-
sölle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuh-
teen hoitamista, markkinointia sekä konser-
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nin, konsolidointiryhmän tai rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymän riskienhallintaa varten, 
jos tietojen vastaanottajaa koskee tässä laissa 
säädetty tai vastaava salassapitovelvollisuus. 
Mitä edellä tässä momentissa säädetään tieto-
jen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain 
(523/1999) 11 §:ssä tarkoitettujen arkaluon-
teisten tietojen luovuttamista eikä sellaisia 
tietoja, jotka perustuvat asiakkaan ja muun 
kuin ryhmittymään kuuluvan yrityksen välis-
ten maksutietojen rekisteröintiin. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
luottolaitos ja luottolaitoksen kanssa samaan 
konsolidointiryhmään kuuluva yritys voivat 
luovuttaa asiakasrekisterissään olevia mark-
kinointia sekä asiakaspalvelua ja muuta asia-
kassuhteen hoitamista varten tarpeellisia tie-
toja sellaiselle yhteisölle, joka kuuluu luotto-
laitoksen kanssa samaan taloudelliseen yh-
teenliittymään, jos tietojen vastaanottajaa 
koskee tässä laissa säädetty tai sitä vastaava 
salassapitovelvollisuus. Mitä edellä tässä 
momentissa säädetään tietojen luovuttami-
sesta, ei koske henkilötietolain 11 §:ssä tar-
koitettujen arkaluonteisten tietojen luovutta-
mista. 

Luottolaitoksella on sen estämättä, mitä 
edellä tässä pykälässä säädetään, oikeus luo-
vuttaa 14 §:n 1 momentissa tarkoitetulle luot-
tolaitosten yhteenliittymälle, jonka jäsen 
luottolaitos on, yhteenliittymän toiminnan 
kannalta tarpeellisia tietoja. Mitä 
2 momentissa ja tässä momentissa säädetään 
luottolaitosten yhteenliittymästä, sovelletaan 
myös säästöpankkien ja osuuspankkien kes-
kusrahalaitoksiin. 
 

16 § 

Tietojen luovuttaminen luottotietotoimintaa 
harjoittavalle rekisterinpitäjälle 

Luottolaitoksella ja sen kanssa samaan 
konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä 
on 14 §:n estämättä oikeus luovuttaa luotto-
tietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjäl-
le luottotietorekisteriin merkitsemistä varten 
asiakkaan voimassa olevien luottosopimusten 
ja takaussitoumusten yksilöintiä varten tar-
peelliset tiedot sekä tiedot luottojen maksa-
matta olevasta määrästä. 
 

17 § 

Tietojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön 

Edellä 14 §:ssä tarkoitettuja tietoja sisältä-
vä asiakirja voidaan antaa tieteelliseen tutki-
muskäyttöön, jos asiakirjan valmistamisesta 
on kulunut vähintään 60 vuotta ja asiakirjan 
vastaanottaja antaa kirjallisen sitoumuksen 
siitä, ettei hän käytä asiakirjaa sen henkilön, 
jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä 
vahingoksi tai halventamiseksi taikka niiden 
muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suo-
jaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. 
 

18 § 

Asiakkaiden tunteminen 

Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryh-
mään kuuluvan yrityksen on tunnettava asi-
akkaansa. Luottolaitoksen ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen on lisäksi 
tunnistettava asiakkaan tosiasiallinen edun-
saaja ja henkilö, joka toimii asiakkaan lu-
kuun, sekä tarvittaessa todennettava tämän 
henkilöllisyys. Tässä momentissa säädettyä 
velvollisuutta täytettäessä voidaan hyödyntää 
2 momentissa tarkoitettuja järjestelmiä. 

Luottolaitoksella ja sen konsolidointiryh-
mään kuuluvalla yrityksellä on oltava riittä-
vät riskienhallintajärjestelmät, joilla ne voi-
vat arvioida asiakkaista toiminnalleen aiheu-
tuvia riskejä. 

Asiakkaan tuntemisessa on lisäksi voimas-
sa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoituk-
sen estämisestä ja selvittämisestä annetussa 
laissa säädetään. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 1 momentissa tarkoitetuista asiak-
kaan tuntemisessa noudatettavista menettely-
tavoista ja 2 momentissa tarkoitetusta ris-
kienhallinnasta. 
 

19 § 

Menettelytapasäännösten soveltaminen kon-
solidointiryhmään kuuluvaan yritykseen 

Mitä tässä luvussa säädetään luottolaitok-
sesta, sovelletaan vastaavasti luottolaitoksen 
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kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
vaan yritykseen. 
 
 

V OSA 

ULKOMAISEN LUOTTOLAITOKSEN 
TOIMINTA SUOMESSA 

16 luku 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliik-
keen perustaminen ja palvelujen tarjoa-

minen Suomeen 

1 § 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen oikeus sivu-
liikkeen perustamiseen ja palvelujen tar-

joamiseen 

Ulkomainen ETA-luottolaitos voi perustaa 
sivuliikkeen Suomeen tai muuten tarjota 
Suomessa 5 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja palve-
luja, jotka sisältyvät sen toimilupaan. 
 

2 § 

Sivuliikkeen perustamisesta ilmoittaminen 

Ulkomainen ETA-luottolaitos voi perustaa 
sivuliikkeen Suomeen laitoksen kotivaltion 
valvontaviranomaisen ilmoitettua sivuliik-
keen perustamisesta Finanssivalvonnalle. 

Ilmoituksessa on oltava riittävät tiedot pe-
rustettavaksi aiotun sivuliikkeen toimipaikas-
ta, liiketoiminnasta ja hallinnosta sekä vas-
tuuhenkilöistä, joista yksi on nimettävä sivu-
liikkeen johtajaksi. 

Ilmoituksessa on myös mainittava luotto-
laitoksen toimilupaan sisältyvät tämän luvun 
1 §:ssä tarkoitetut palvelut, omien varojen 
määrä, omien varojen vähimmäismäärä ja 
vakuusjärjestelmä, joka suojaa sivuliikkeen 
tallettajien saamisia, sekä sen kattavuus. 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen on ilmoi-
tettava Finanssivalvonnalle kirjallisesti 
2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin tulevis-
ta muutoksista vähintään kuukautta ennen 
niiden toteuttamista. Finanssivalvonta voi 
muuttaa aiottujen muutosten vuoksi Finans-
sivalvonnasta annetun lain 59 §:ssä tarkoite-

tussa ilmoituksessa asetettuja määräyksiä ja 
ehtoja. 
 

3 § 

Sivuliikkeen toiminnan aloittaminen 

Sivuliike voi aloittaa toimintansa, kun ul-
komainen ETA-luottolaitos on saanut Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 59 §:ssä tar-
koitetun ilmoituksen tai, jos Finanssivalvonta 
ei ole tehnyt ilmoitusta mainitussa pykälässä 
säädetyssä määräajassa, kun sen käsittelylle 
säädetty määräaika on päättynyt. 
 
 

4 § 

Sivuliikkeen toiminnan rajoittaminen ja kiel-
täminen 

Finanssivalvonnan oikeudesta kieltää ko-
konaan tai osittain sivuliikkeen toiminnan 
jatkaminen säädetään Finanssivalvonnasta 
annetun lain 61 §:ssä. 
 
 

17 luku 

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliik-
keen perustaminen ja edustuston avaami-

nen Suomeen 

1 § 

Sivuliikkeen perustaminen 

Kolmannen maan luottolaitos voi Suomeen 
perustetusta sivuliikkeestä tarjota sellaisia 
5 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja palveluja, jotka 
sisältyvät sivuliikkeelle 2 §:n mukaisesti 
myönnettyyn toimilupaan. 

Kolmannen maan luottolaitoksella voi li-
säksi olla Suomessa edustusto. 
 
 

2 § 

Sivuliikkeen toimiluvan hakeminen 

Kolmannen maan luottolaitoksen, joka ai-
koo harjoittaa Suomessa luottolaitostoimin-
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taa, on haettava Finanssivalvonnalta toimilu-
pa Suomeen perustettavalle sivuliikkeelle. 
Hakemuksesta on pyydettävä lausunto Suo-
men Pankilta sekä talletussuojarahastolta, jos 
luottolaitos vastaanottaa talletuksia, ja sijoit-
tajien korvausrahastolta, jos luottolaitos tar-
joaa sijoituspalveluja. 

Hakemukseen on liitettävä tarpeelliset sel-
vitykset luottolaitoksen: 

1) omistuksesta; 
2) johdon ammattitaidosta ja luotettavuu-

desta; 
3) hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta; 
4) riskien hallinnasta; 
5) vakavaraisuudesta ja maksuvalmiudesta 

ja niiden hallinnasta; 
6) kotimaan lainsäädännöstä ja finanssival-

vonnasta. 
Hakemukseen on liitettävä lisäksi tarpeelli-

set selvitykset sivuliikkeen hallinnon ja toi-
minnan järjestämisestä, asiakkaiden tunnis-
tamiseksi ja rahanpesun ja terrorismin ehkäi-
semiseksi noudatetuista menettelytavoista, 
sivuliikkeen johdon ammattitaidosta ja luo-
tettavuudesta sekä sivuliikkeen käytössä 
Suomessa olevista varoista. 

Säännöksiä hakemuksessa ilmoitettavista 
yhteystiedoista sekä tarkempia säännöksiä 
hakemukseen liitettävistä selvityksistä voi-
daan antaa valtiovarainministeriön asetuksel-
la. 
 
 

3 § 

Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen 

Finanssivalvonnan on myönnettävä toimi-
lupa, jos: 

1) luottolaitoksen toiminta ei olennaisesti 
eroa suomalaiselle luottolaitokselle sallitusta 
toiminnasta; 

2) kolmannen maan luottolaitokseen sen 
kotivaltiossa sovellettava lainsäädäntö vastaa 
kansainvälisesti hyväksyttyjä finanssivalvon-
nan sekä rahoitusjärjestelmän rikollisen hy-
väksikäytön estämistä koskevia suosituksia; 

3) luottolaitoksen vakavaraisuus, suuret 
asiakasriskit, maksuvalmius, sisäinen valvon-
ta, riskienhallintajärjestelmät sekä omistajien 
ja johdon sopivuus ja luotettavuus eivät 

olennaisesti poikkea tämän lain vaatimuksis-
ta; 

4) luottolaitosta muutenkin valvotaan sen 
kotivaltiossa riittävän tehokkaasti; 

5) luottolaitoksella on Suomessa varoja vä-
hintään 18 luvun 4§:n 2 momentissa säädetty 
määrä sivuliikkeen harjoittamaa toimintaa 
varten; 

6) sivuliikkeen hallinto on järjestetty ter-
veiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mu-
kaisesti; 

7) sivuliikkeen johtaja täyttää 7 luvun 
4 §:ssä säädetyt vaatimukset; 

8) sivuliikkeellä on riittävät menettelytavat 
asiakkaiden tunnistamiseksi sekä rahanpesun 
ja terrorismin ehkäisemiseksi. 

Finanssivalvonnan on annettava toimilupaa 
koskeva päätös kuuden kuukauden kuluessa 
hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos ha-
kemus on puutteellinen, siitä kun hakija on 
antanut asian ratkaisemista varten tarvittavat 
asiakirjat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva 
päätös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukau-
den kuluessa hakemuksen vastaanottamises-
ta. 

Finanssivalvonnalla on oikeus toimiluvan 
hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan sivu-
liikkeen liiketoimintaa koskevia, valvonnan 
kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja. 
Finanssivalvonta voi toimiluvan myöntämi-
sen jälkeen hakemuksesta muuttaa toimilu-
van ehtoja. 

Jos toimilupaa koskevaa päätöstä ei ole an-
nettu 1 momentissa säädetyssä määräajassa, 
hakija voi tehdä valituksen. Valitus tehdään 
ja käsitellään, kuten hakemuksen hylkäämis-
tä koskeva valitus tehdään ja käsitellään. Täl-
laisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös on 
annettu. Finanssivalvonnan on ilmoitettava 
päätöksen antamisesta muutoksenhakuviran-
omaiselle, jos päätös on annettu valituksen 
jälkeen. Muilta osin valituksen tekemisestä ja 
käsittelystä säädetään hallintolainkäyttölais-
sa. 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimilu-
van myöntämisestä Euroopan komissiolle, 
Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan 
pankkikomitealle, Talletussuojarahastolle ja, 
jos sivuliike tarjoaa sijoituspalvelua, Sijoitta-
jien korvausrahastolle. 
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4 § 

Sivuliikkeen toimiluvan peruuttaminen ja 
toiminnan rajoittaminen 

Sivuliikkeen toimiluvan peruuttamisesta ja 
toiminnan rajoittamisesta säädetään Finans-
sivalvonnasta annetun lain 26 ja 27 §:ssä. Fi-
nanssivalvonnan on lisäksi viipymättä peruu-
tettava sivuliikkeen toimilupa, kun kolman-
nen maan luottolaitoksen kotivaltion viran-
omainen on peruuttanut luottolaitoksen toi-
miluvan. 

Toimiluvan peruuttamisesta on ilmoitettava 
Euroopan komissiolle, Euroopan pankkivi-
ranomaiselle, Euroopan pankkikomitealle ja 
Talletussuojarahastolle sekä Sijoittajien kor-
vausrahastolle, jos kolmannen maan luotto-
laitos on rahaston jäsen. 
 
 
 

5 § 

Sivuliikkeen toiminnan lopettaminen 

Kun Finanssivalvonta peruuttaa sivuliik-
keen toimiluvan, sivuliikkeen toiminta on vä-
littömästi lopetettava. Mitä muualla laissa 
säädetään sivuliikkeen valvonnasta, sovelle-
taan sivuliikkeen valvontaan sen lopetettua 
toimintansa, kunnes 2 momentissa tarkoitettu 
ilmoitus on tehty ja sivuliikkeen talletukset 
maksettu tallettajille. 

Ulkomaisen luottolaitoksen on viivytykset-
tä sen sivuliikkeen toiminnan lopettamisen 
jälkeen ilmoitettava velkojilleen ja velallisil-
leen, joiden saaminen tai velka perustuu si-
vuliikkeen välityksellä tehtyyn sopimukseen, 
miten velallinen voi lopettamisen jälkeen 
hoitaa sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja 
miten velkoja voi lopettamisen jälkeen saada 
suorituksen erääntyneestä saamisestaan. Fi-
nanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyk-
siä tässä momentissa tarkoitetusta menette-
lystä. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan 
myös sivuliikkeen toiminnan rajoittamiseen 
4 §:n tai Finanssivalvonnasta annetun lain 
27 §:n nojalla. 
 
 

6 § 

Edustuston avaaminen ja toiminta 

Jos kolmannen maan luottolaitos aikoo 
avata edustuston Suomessa, sen on ilmoitet-
tava asiasta Finanssivalvonnalle. Ilmoituk-
sessa on mainittava edustuston toimipaikan 
osoite, edustuston toiminnasta vastaava hen-
kilö sekä toiminnan laatu ja laajuus. Finans-
sivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä 
tässä momentissa tarkoitettujen tietojen sisäl-
löstä ja ilmoitusmenettelystä. 

Edustusto ei saa harjoittaa 5 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuja toimia. 

Edustusto voi aloittaa toimintansa, kun se 
on tehnyt 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen. 
 
 
 

7 § 

Edustuston toimintaoikeuksien peruuttami-
nen 

Finanssivalvonta voi kieltää edustustoa jat-
kamasta toimintaansa Suomessa, jos 6 §:ssä 
tarkoitettua ilmoitusta ei ole tehty tai ilmoi-
tuksessa annetut tiedot ovat virheellisiä tai 
puutteellisia taikka edustuston toiminnassa 
on olennaisesti rikottu finanssimarkkinoita 
koskevia säännöksiä tai määräyksiä. 
 
 
 

18 luku 

Ulkomaisia luottolaitoksia koskevat eri-
tyissäännökset 

1 § 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sijoituspal-
velujen tarjoaminen 

Sijoituspalvelulain soveltamisesta sijoitus-
palveluja tarjoavaan ulkomaiseen ETA-
luottolaitokseen säädetään sijoituspalvelulain 
1 luvun 5 §:n 1 ja 2 momentissa. 
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2 § 

Kolmannen maan luottolaitoksen sijoituspal-
velujen tarjoaminen 

Sijoituspalvelulain soveltamisesta sijoitus-
palveluja tarjoavaan kolmannen maan luotto-
laitokseen säädetään sijoituspalvelulain 1 lu-
vun 5 §:n 3 momentissa. 
 

3 § 

Ulkomaisen luottolaitoksen jäsenyys sijoitta-
jien korvausrahastossa 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen 
jäsenyydestä sijoittajien korvausrahastossa 
säädetään sijoituspalvelulain 11 luvun 18—
25 §:ssä. 
 

4 § 

Riskienhallinta, maksuvalmius ja asiakastie-
tojärjestelmät 

Ulkomainen luottolaitos ei saa Suomessa 
harjoittamassaan toiminnassa ottaa niin suur-
ta riskiä, että se vaarantaa sivuliikkeen tallet-
tajien edut. Sivuliikkeellä tulee olla toimin-
taansa nähden riittävät riskien valvontajärjes-
telmät. 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen 
maksuvalmiuden on oltava sivuliikkeen toi-
mintaan nähden riittävällä tavalla turvattu. 
Kolmannen maan luottolaitoksella on lisäksi 
oltava Suomessa jatkuvasti varoja vähintään 
viisi miljoonaa euroa sivuliikkeen toimintaa 
varten. Luottolaitoksen on huolehdittava sii-
tä, että sivuliike kykenee suoriutumaan kai-
kista maksuvelvoitteistaan oikea-aikaisesti. 
Luottolaitoksen on Finanssivalvonnan vaati-
muksesta esitettävä luottolaitoksen hallituk-
sen tai vastaavan toimielimen hyväksymät 
maksuvalmiuden hallintaa koskevat yleiset 
periaatteet. Periaatteista on käytävä myös il-
mi, millä tavoin sivuliikkeen maksuvalmiutta 
ja siihen sisältyviä riskejä valvotaan ottaen 
huomioon sivuliikkeen liiketoiminnan laatu 
ja laajuus. 

Finanssivalvonta valvoo ulkomaisen ETA-
luottolaitoksen sivuliikkeen maksuvalmiutta 

ja markkinariskiä yhteistyössä laitoksen koti-
valtion valvontaviranomaisten kanssa. 

Sivuliikkeellä on oltava toimintaansa näh-
den riittävät asiakastietojärjestelmät, jotta si-
vuliike voi jatkuvasti antaa asiakkailleen lain 
ja sopimuksen edellyttämät tiedot asiakas-
suhteesta. 

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliik-
keeseen sovelletaan, mitä 5 luvun 10 ja 
11 §:ssä luottolaitoksen toiminnan ulkoista-
misen edellytyksistä säädetään. 

Finanssivalvonta antaa tarkemmat määrä-
ykset 2 momentissa säädettyjen vaatimusten 
laskemisesta. 
 

5 § 

Varautuminen poikkeusoloihin 

Mitä 5 luvun 16 ja 17 §:ssä säädetään va-
rautumisesta ja siitä aiheutuvien kustannus-
ten korvaamisesta, koskee myös ulkomaisen 
luottolaitoksen sivuliikettä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske ul-
komaisen ETA-luottolaitoksen sivuliikettä 
siltä osin kuin sivuliike on luottolaitoksen 
kotivaltion lainsäädännön nojalla varmistanut 
tehtäviensä hoitamisen poikkeusoloissa 
1 momenttia vastaavalla tavalla ja esittänyt 
siitä Finanssivalvonnalle riittävän selvityk-
sen. 
 

6 § 

Markkinointi ja sopimusehdot sekä muut me-
nettelytavat 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeeseen 
sekä ulkomaiseen luottolaitokseen, joka 
muuten tarjoaa Suomessa 5 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettuja palveluja, sovelletaan, jollei lais-
ta muuta johdu, 1 luvun 9 §:ää sekä 15 luvun 
1—3 ja 5—12 §:ää. 

Sovellettaessa tätä lakia ulkomaiseen luot-
tolaitokseen, talletuksena pidetään myös sel-
laisia yleisöltä tilille otettuja takaisinmakset-
tavia varoja, jotka on korvattava ulkomaises-
ta talletussuojajärjestelmästä. 

Ulkomaisen luottolaitoksen on markki-
noinnissaan ilmoitettava nimensä ja kotival-
tionsa. 
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7 § 

Vaitiolovelvollisuus ja asiakkaiden tuntemi-
nen 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen ja 
edustuston toimihenkilön vaitiolovelvollisuu-
teen, oikeuteen antaa tietoja ja salassapito-
velvollisuuden rikkomiseen sekä asiakkaiden 
tuntemiseen ja edustuston luottotietotoimin-
nan harjoittamiseen sovelletaan 15 luvun 
14—18 §:ää ja 22 luvun 4 §:ää. 

Sivuliikkeellä ja edustustolla on oikeus 
1 momentin estämättä antaa edustamansa 
luottolaitoksen kotivaltion viranomaiselle tai 
valvonnasta vastaavalle yhteisölle sekä edus-
tamansa luottolaitoksen tilintarkastajalle tie-
dot, jotka on säädetty tai asianmukaisessa 
järjestyksessä määrätty ilmoitettaviksi. 
 
 

8 § 

Tilinpäätös ja tilinpäätöstä täydentävät tie-
dot 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen on 
julkistettava luottolaitoksen tilinpäätös ja 
konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja kon-
sernin toimintakertomus sekä niitä koskevat 
tilintarkastajien lausunnot. Ne on julkaistava 
suomen tai ruotsin kielellä, jollei Finanssi-
valvonta erityisestä syystä anna lupaa julkis-
taa niitä muulla kielellä. 

Tilinpäätöstietojen lisäksi Suomen Pankilla 
on oikeus saada tehtävänsä toteuttamiseksi 
ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeeltä 
vastaavat tiedot, jotka sillä on oikeus saada 
Suomessa toimiluvan saaneilta luottolaitok-
silta. Finanssivalvonnan tietojensaantioikeu-
desta säädetään Finanssivalvonnasta annetus-
sa laissa. 
 
 

9 § 

Kaupparekisterimerkinnät 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeestä 
on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin. Ilmoi-
tuksen tekemisestä säädetään kaupparekiste-
rilaissa (129/1979). 

Sen estämättä, mitä muualla laissa sääde-
tään toiminimestä, ulkomainen ETA-
luottolaitos voi Suomessa harjoittaa toimin-
taansa samalla toiminimellä kuin sillä on ko-
tivaltiossaan. 

Patentti- ja rekisterihallitus voi vaatia, että 
toiminimeen tehdään erottava lisäys, jos toi-
minimi ei selvästi erotu parempaa etuoikeutta 
nauttivista nimistä tai jos on tarjolla vaara, 
että se on sekoitettavissa sellaiseen toi-
minimeen tai tavaramerkkiin, johon jollain 
toisella on aikaisempi yksinoikeus Suomessa. 
 
 
 

10 § 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen johto 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen 
toiminnasta vastaa sivuliikkeen johtaja, joka 
myös edustaa luottolaitosta sivuliikkeen toi-
mintaa koskevissa oikeussuhteissa. 

Sivuliikkeen johtajana ei voi olla oikeus-
henkilö eikä alaikäinen tai se, jolle on mää-
rätty edunvalvoja, jonka toimintakelpoisuutta 
on rajoitettu tai joka on konkurssissa. Liike-
toimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen 
säädetään liiketoimintakiellosta annetussa 
laissa (1059/1985). 

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliik-
keen johtajaan sovelletaan, mitä 7 luvussa 
säädetään luottolaitoksen toimitusjohtajasta 
ja toimivaan johtoon kuuluvasta. 

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliik-
keen johtajan ja muiden mahdollisten toimi-
nimen kirjoittajien on asuttava Suomessa, 
jollei Finanssivalvonta myönnä tästä velvol-
lisuudesta poikkeusta. 
 
 
 

11 § 

Tiedoksiannot 

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toi-
mitetuksi ulkomaiselle luottolaitokselle, kun 
se on annettu tiedoksi henkilölle, jolla on oi-
keus yksin tai yhdessä toisen kanssa edustaa 
luottolaitosta. 
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Jollei ketään 1 momentissa tarkoitetuista 
ulkomaisen luottolaitoksen edustajista ole 
merkitty kaupparekisteriin, tiedoksianto voi-
daan toimittaa luovuttamalla asiakirjat jolle-
kulle luottolaitoksen palveluksessa olevalle 
tai, jos tällaista henkilöä ei tavata, luottolai-
toksen sivuliikkeen sijaintipaikan poliisivi-
ranomaiselle noudattaen lisäksi oikeuden-
käymiskaaren 11 luvun 7 §:n 2—4 moment-
tia. 
 
 

12 § 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen joh-
tajan vahingonkorvausvelvollisuus 

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen 
johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, 
jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huo-
limattomuudesta aiheuttanut sivuliikkeen 
asiakkaalle tai muulle henkilölle rikkomalla 
tätä lakia tai muuta sivuliikkeen toimintaa 
koskevaa säännöstä. 

Vahingonkorvauksen sovittelussa sekä 
korvausvastuun jakaantumisessa kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken nouda-
tetaan vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 
lukua. 
 
 

13§ 

Finanssivalvonnan oikeus edustaa tallettajia 
ulkomaan talletussuojarahastossa 

Jos ulkomainen luottolaitos ei ole maksa-
nut talletussopimuksen mukaisesti ulkomai-
sen luottolaitoksen Suomessa olevan sivu-
liikkeen tilillä olevia tallettajan erääntyneitä 
ja riidattomia saatavia, tallettaja voi ilmoittaa 
asiasta Finanssivalvonnalle. 

Finanssivalvonnan on viipymättä saatuaan 
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen tehtävä 
vaatimus asianomaiselle ulkomaiselle talle-
tussuojarahastolle tai muulle talletussuojasta 
vastaavalle viranomaiselle talletusten kor-
vaamisesta. Finanssivalvonnalla on oikeus 
käyttää tässä momentissa tarkoitetussa talle-
tussuojarahastossa tai muussa ulkomaisessa 
viranomaisessa puhevaltaa 1 momentissa tar-
koitettujen tallettajien puolesta. 

19 luku 

Ulkomaisen luottolaitoksen tervehdyttä-
minen ja purkaminen 

1 § 

Määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
1) tervehdyttämistoimenpiteellä viranomai-

sen päätökseen perustuvaa toimenpidettä, 
jonka tarkoituksena on turvata tai palauttaa 
ennalleen ulkomaisen luottolaitoksen talou-
dellinen tilanne ja joka voi vaikuttaa kol-
mannen henkilön oikeuksiin luottolaitosta 
kohtaan; 

2) likvidaatiomenettelyllä kaikkia velkojia 
koskevaa viranomaisen päätökseen perustu-
vaa menettelyä, jonka tarkoituksena on ul-
komaisen luottolaitoksen omaisuuden muut-
taminen rahaksi viranomaisen valvonnassa; 
likvidaatiomenettelyllä tarkoitetaan myös 
menettelyä, joka päätetään akordiin tai muu-
hun vastaavaan toimenpiteeseen; 

3) hallinnonhoitajalla viranomaisen ni-
meämää henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä 
on huolehtia tervehdyttämistoimenpiteestä; 

4) selvittäjällä viranomaisen nimeämää 
henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä on huo-
lehtia likvidaatiomenettelystä. 
 
 
 

2 § 

Tervehdyttämistoimenpiteen ja likvidaatio-
menettelyn tunnustaminen 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen kotivalti-
on lainsäädännön mukaisesti tehtyä päätöstä 
aloittaa luottolaitosta koskeva tervehdyttä-
mistoimenpide tai likvidaatiomenettely so-
velletaan myös tällaisen luottolaitoksen 
Suomessa olevaan sivuliikkeeseen. 

Jos valtiovarainministeriö, Suomen Pankki 
tai Finanssivalvonta katsoo, että ulkomaisen 
ETA-luottolaitoksen sivuliikettä koskeva ter-
vehdyttämistoimenpide tulisi aloittaa, niiden 
on ilmoitettava siitä luottolaitoksen kotivalti-
on valvontaviranomaiselle. Ilmoituksen antaa 
tiedoksi Finanssivalvonta. 
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3 § 

Hallinnonhoitaja ja selvittäjä 

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen hallin-
nonhoitajan ja selvittäjän nimeäminen osoite-
taan esittämällä oikeaksi todistettu jäljennös 
alkuperäisestä nimeämispäätöksestä tai jolla-
kin muulla luottolaitoksen kotivaltion viran-
omaisen antamalla todistuksella. Päätöksestä 
tai todistuksesta voidaan vaatia laillisesti pä-
tevä suomen- tai ruotsinkielinen käännös. 

Hallinnonhoitajalla ja selvittäjällä on oike-
us käyttää Suomessa kaikkia toimivaltuuksia, 
joita heillä on oikeus käyttää ulkomaisen 
ETA-luottolaitoksen kotivaltiossa. Hallin-
nonhoitajalla ja selvittäjällä on oikeus käyt-
tää Suomessa avustajaa, joka on nimitetty 
luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännön 
mukaisesti. 

Suomessa toimiessaan hallinnonhoitajan ja 
selvittäjän on noudatettava Suomen lakia eri-
tyisesti muuttaessaan omaisuutta rahaksi ja 
tiedottaessaan menettelystä työntekijöille. 
 

4 § 

Rekisteriin merkitseminen 

Jos tervehdyttämistoimenpiteen tai likvi-
daatiomenettelyn aloittamisesta tehdään 
Suomen lain nojalla merkintä rekisteriin, re-
kisterinpitäjän on hallinnonhoitajan, selvittä-
jän tai ulkomaisen ETA-luottolaitoksen koti-
valtion asianomaisen muun viranomaisen tai 
henkilön pyynnöstä tehtävä merkintä rekiste-
riin luottolaitosta koskevan 2 §:ssä tarkoite-
tun tervehdyttämistoimenpiteen tai likvidaa-
tiomenettelyn aloittamisesta. 
 

5 § 

Hakemus konkurssiin asettamisesta 

Kolmannen maan luottolaitoksen omaisuus 
voidaan luovuttaa Suomessa konkurssiin si-
vuliikkeen johtajan päätöksellä. Ennen ha-
kemuksen jättämistä luottolaitoksen on il-
moitettava asiasta Finanssivalvonnalle. 

Velkojan hakiessa kolmannen maan luotto-
laitosta konkurssiin tuomioistuimen on vii-
pymättä ilmoitettava hakemuksesta Finanssi-

valvonnalle. Tuomioistuimen on lykättävä 
asian käsittelyä enintään kuukaudella, jos Fi-
nanssivalvonta esittää tätä koskevan pyynnön 
viikon kuluessa tässä momentissa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta. 
 

6 § 

Konkurssista ja toimiluvan peruuttamisesta 
ilmoittaminen Euroopan talousalueella 

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitet-
tava 5 §:ssä tarkoitetun konkurssin aloitta-
mista koskevasta päätöksestä ja konkurssin 
vaikutuksista sekä toimiluvan peruuttamista 
koskevasta päätöksestä niiden ETA-
valtioiden valvontaviranomaisille, joihin 
kolmannen maan luottolaitos on perustanut 
sivuliikkeen tai joissa se tarjoaa palveluja. 

Finanssivalvonnan ja pesänhoitajan on 
toimittava riittävässä yhteistyössä niiden 
muiden ETA-valtioiden asianomaisten viran-
omaisten ja selvittäjien kanssa, joihin kol-
mannen maan luottolaitos on perustanut Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä vuosit-
tain julkaistavassa luettelossa mainitun sivu-
liikkeen. 
 

7 § 

Konkurssia koskevat lainvalintasäännökset 
Euroopan talousalueella 

Edellä 5 §:ssä tarkoitettuun konkurssiin 
Euroopan talousalueella sovellettavan lain 
valintaan sovelletaan liikepankeista ja muista 
osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista anne-
tun lain 24 a—24 k §:ää. 
 

8 § 

Kolmannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen 
toiminnan väliaikainen keskeyttäminen 

Finanssivalvonta voi keskeyttää talletusten 
vastaanottamiseen oikeutetun kolmannen 
maan luottolaitoksen sivuliikkeen toiminnan 
enintään kuukauden ajaksi, jos on ilmeistä, 
että toiminnan jatkaminen vakavasti vahin-
goittaisi rahoitusmarkkinoiden vakautta, 
maksujärjestelmien häiriötöntä toimintaa tai 
velkojien etua. Finanssivalvonta voi erityi-
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sestä syystä tehdä päätöksen keskeytyksen 
jatkamisesta enintään yhdellä kuukaudella 
kerrallaan, kuitenkin enintään siihen saakka, 
kun kuusi kuukautta on kulunut edellä tässä 
momentissa tarkoitetun päätöksen antamises-
ta. 

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitet-
tava toiminnan keskeytyksestä sekä menette-
lyn mahdollisista vaikutuksista niiden mui-
den ETA-valtioiden valvontaviranomaisille, 
joissa 1 momentissa tarkoitetulla luottolai-
toksella on sivuliike. Ilmoitus on vastaavasti 
tehtävä toiminnan keskeytyksen lakkaami-
sesta. 

Talletuspankin toiminnan väliaikaisesta 
keskeyttämisestä annetun lain 5 §:ssä tarkoi-
tetun asiamiehen on viipymättä ilmoitettava 
toiminnan keskeytyksestä Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä. Ilmoitus on vastaavasti 
tehtävä keskeytyksen lakkaamisesta muun 
syyn kuin keskeytyspäätöksessä mainitun 
määräajan päättymisen johdosta. Menettelyn 
aloittamista koskevassa ilmoituksessa on sa-
malla mainittava menettelyn tarkoitus, sovel-
lettava lainsäädäntö, muutoksenhakuaika ja 
toimivaltainen muutoksenhakuviranomainen. 
Toiminnan keskeytys on voimassa siitä riip-
pumatta, onko ilmoitus julkaistu. 

Toiminnan keskeytyksessä noudatetaan 
muutoin, mitä talletuspankin toiminnan väli-
aikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1—
3 luvussa, 11 §:n 1 momentissa ja 5 luvussa 
säädetään talletuspankin toiminnan väliaikai-
sesta keskeyttämisestä, lukuun ottamatta 1 ja 
1 a §:ä. Mitä sanotussa laissa säädetään val-
tiovarainministeriöstä, koskee vastaavasti Fi-
nanssivalvontaa. Ennen keskeytyspäätöksen 
tekemistä ja keskeytyksen peruuttamista Fi-
nanssivalvonnan on sen lisäksi, mitä maini-
tussa laissa säädetään, kuultava valtiova-
rainministeriötä. 
 

9 § 

Muutoksenhaku päätöksestä keskeyttää väli-
aikaisesti kolmannen maan luottolaitoksen 

sivuliikkeen toiminta 

Edellä 8 §:ssä tarkoitettuun Finanssival-
vonnan tekemään keskeytyspäätökseen saa-
daan hakea muutosta valittamalla Helsingin 
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, 

kun päätös on julkaistu Euroopan unionin vi-
rallisessa lehdessä. Muilta osin muutoksen-
hausta säädetään Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 73 §:n 1 ja 2 momentissa. 
 

VI OSA 

SEURAAMUKSET 

20 luku 

Hallinnolliset seuraamukset  

1 § 

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä, joiden laiminlyönnistä ja rikkomisesta 
määrätään seuraamusmaksu, ovat: 

1) tämän lain 1 luvun 9 §:n 2 momentin 
säännös ”talletus” – sanan käytöstä markki-
noinnissa ja 2 luvun 4 §:n säännös ”pankki” 
– sanan käytöstä toiminimessä tai muutoin 
toiminnassa; 

2) tämän lain 5 luvun 1 §:n säännös talle-
tuspankille sallitusta liiketoiminnasta ja 2 §:n 
säännös luottoyhteisölle sallitusta liiketoi-
minnasta; 

3) tämän lain 5 luvun 13 §:n säännös mää-
räysvallan hankkimisesta ulkomaisessa yri-
tyksessä; 

4) tämän lain 2 luvun 3 §:n 2 momentin ja 
12 luvun, osakeyhtiölain 8 luvun ja osuus-
kuntalain 8 luvun säännökset tilinpäätöksen, 
toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen 
ja osavuosikatsauksen laatimisesta ja julkis-
tamisesta; 

5) luottolaitoksen sulautumista, jakautu-
mista ja selvitystilaa koskevan lopputilityk-
sen antamista koskevat osakeyhtiölain, 
osuuskuntalain ja säästöpankkilain säännök-
set, luottolaitoksen selvitystilaa ja konkurssia 
koskevat osakeyhtiölain 20 luvun, liikepan-
keista ja muista osakeyhtiömuotoisista luot-
tolaitoksista annetun lain 6 luvun, säästö-
pankkilain 8 luvun, osuuskuntalain 23 luvun, 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-
sista luottolaitoksista annetun lain 7 luvun ja 
hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 5 luvun 
säännökset; 
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6) tämän lain 5 luvun 6 §:n säännökset 
omiin varoihin kuuluvien rahoitusvälineiden 
hankinnan rahoittamisesta ja pantiksi ottami-
sesta sekä Finanssivalvonnan Finanssival-
vonnasta annetun lain 30 §:n nojalla antama 
päätös varojen jakamisen rajoittamisesta;  

7) tämän lain 15 luvun 11 §.n säännös 
enimmäisluototussuhteesta; 

8) tämän lain 18 luvun 4 §:n 2 momentin 
säännös kolmannen valtion sivuliikkeen vel-
vollisuudesta säilyttää Suomessa varoja mo-
mentissa säädetty määrä; 

9) säästöpankkilain säännökset kantarahas-
totodistuksen, optiotodistuksen, väliaikaisto-
distuksen ja kantarahastoantotodistuksen an-
tamisesta sekä kantarahasto-osuus- ja kanta-
rahasto-osuusomistajaluettelon pitämisestä ja 
niiden nähtävänä pitämisestä, osuuskuntalain 
säännökset osuuskunnan tai edustajiston ko-
kouksen pöytäkirjan nähtävinä pitämisestä 
sekä jäsen- ja omistajaluettelon pitämisestä ja 
nähtävänä pitämisestä sekä osakeyhtiölain 
säännökset osake- tai osakasluettelon pitämi-
sestä sekä niiden nähtävänä pitämisestä, yh-
tiökokouksen pöytäkirjan nähtävänä pitämi-
sestä sekä 18 luvun 2 §:n 1 momentin sään-
nöstä lunastusoikeuden ja -velvollisuuden 
ilmoittamisesta yhtiölle. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi: 

1) tämän lain 2 luvun 1 §:n säännös luotto-
laitostoiminnan luvanvaraisuudesta ja 2 §:n 
säännös luottolaitoksen yksinoikeudesta ta-
kaisinmaksettavien varojen vastaanottami-
seen sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 
26 ja 27 §:n nojalla tehty päätös toimiluvan 
peruuttamisesta tai sen rajoittamisesta; 

2) tämän lain 3 luvun 1 §:n säännös osak-
keiden ja osuuksien hankintaa ja luovutusta 
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta sekä Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 32 a §:n no-
jalla tehty päätös omistusosuuden hankinnan 
kieltämisestä ja 32 c §:n nojalla tehty päätös 
osakkeisiin ja osuuksiin perustuvien oikeuk-
sien rajoittamisesta; 

3) tämän lain 7 luvun 1—5 §:n ja 6 §:n 
1 momentin säännökset hallinto- ja ohjaus-
järjestelmästä, 8 luvun 3—14 §:n säännökset 
palkitsemisesta ja 9 luvun 2—21 §:n sään-
nökset riskienhallinnasta; 

4) tämän lain 11 luvun 8 §:n, osakeyhtiö-
lain, osuuskuntalain, liikepankeista ja muista 
osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista anne-
tun lain, osuuspankeista ja muista osuuskun-
tamuotoisista luottolaitoksista annetun lain, 
säästöpankkilain ja hypoteekkiyhdistyksistä 
annetun lain säännökset luottolaitoksen varo-
jen jakamisesta; 

5) tämän lain 15 luvun 18 §:n säännös asi-
akkaan tuntemisesta; 

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-
temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 
24 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuudesta.  

Seuraamusmaksua ei voida määrätä 1 mo-
mentin 4, 5 ja 9 kohdan sekä 2 momentin 4 ja 
6 kohdan nojalla muille kuin luottolaitokselle 
ja sen kanssa samaan konsolidointiryhmään 
kuuluvalle yritykselle sekä sellaiselle kysei-
sen oikeushenkilön johtoon kuuluvalle henki-
lölle, jonka velvollisuuksien vastainen teko 
tai laiminlyönti on. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi seuraavi-
en EU:n vakavaraisuusasetuksen säännösten 
rikkominen tai laiminlyönti: 

1) 99 artiklan 1 kohdan säännös omia varo-
ja koskevien vaatimusten ilmoittamisesta; 

2) 101 artiklan säännös kansallisia kiinteis-
tömarkkinoita koskevien tietojen ilmoittami-
sesta;  

3) 394 artiklan 1 kohdan säännös suuria 
asiakasriskiä koskevien tietojen ilmoittami-
sesta; 

4) 395 artiklan 1 kohdan ja 3—8 kohdan 
säännökset suuria asiakasriskejä koskevista 
rajoituksista;  

5) 405 artiklan säännös arvopaperistettuun 
omaisuuserään liittyvän luottoriskin siirtämi-
sestä; 

6) 412 artiklan säännös maksuvalmiutta 
koskevasta vaatimuksesta; 

7) 415 artiklan 1 ja 2 kohdan säännökset 
maksuvalmiutta koskevien tietojen ilmoitta-
misesta; 

8) 430 artiklan 1 kohdan säännös vähim-
mäisomavaraisuusastetta koskevien tietojen 
ilmoittamisesta 
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9) 431 artiklan 1—3 kohdan ja 451 artiklan 
1 kohdan säännökset julkistamisvaatimuksis-
ta. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
tämän pykälän 1, 2 ja 4 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja luottolaitosdirektiivin sekä 
EU:n vakavaraisuusasetuksen perusteella an-
nettujen komission asetusten ja päätösten 
säännökset. 

Seuraamusmaksu voidaan määrätä oikeus-
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun li-
säksi tai sen sijasta sellaiselle oikeushenkilön 
johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka velvolli-
suuksien vastainen edellä tässä pykälässä 
säädetty teko tai laiminlyönti on. Kyseiselle 
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun 
edellytyksenä on, että henkilö on merkittä-
vällä tavalla myötävaikuttanut tekoon tai 
laiminlyöntiin. 
 

2 § 

Hallinnollisten seuraamusten määrääminen, 
julkistaminen ja täytäntöönpano 

Hallinnollisten seuraamusten määräämises-
tä, julkistamisesta, täytäntöönpanosta ja kä-
sittelystä markkinaoikeudessa säädetään Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 4 luvussa. 
 

21 luku 

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännök-
set 

1 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Luottolaitoksen perustaja, hallintoneuvos-
ton tai hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja 
ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka 
he ovat tehtävässään tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta aiheuttaneet luottolaitokselle. 

Luottolaitoksen perustaja, hallintoneuvos-
ton tai hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja 
ovat velvollisia korvaamaan myös vahingon, 
jonka he ovat tehtävässään tahallaan tai huo-
limattomuudesta aiheuttaneet osakkeenomis-

tajalle, jäsenelle, osuuden omistajalle tai kan-
tarahasto-osuuden omistajalle tai muulle 
henkilölle rikkomalla EU:n vakavaraisuus-
asetusta, EU:n vakavaraisuusasetuksen tai 
luottolaitosdirektiivin perusteella annettuja 
komission asetuksia ja päätöksiä, tätä lakia 
tai sen nojalla annettua asetusta tai Finanssi-
valvonnan määräystä, liikepankeista ja muis-
ta osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista an-
nettua lakia, säästöpankkilakia, osuuspan-
keista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annettua lakia, kiinnitysluotto-
pankkitoiminnasta annettua lakia, hypoteek-
kiyhdistyksistä annettua lakia, talletuspankin 
toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä 
annettua lakia taikka luottolaitoksen yhtiöjär-
jestystä tai sääntöjä. Tilintarkastajan korva-
usvastuusta säädetään tilintarkastuslaissa. 

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla 
2 momentissa tarkoitettuja säädöksiä tai yh-
tiöjärjestyksen tai sääntöjen määräystä, va-
hinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuu-
desta, jollei menettelystä vastuussa oleva 
osoita menetelleensä huolellisesti. Sama kos-
kee vahinkoa, joka on aiheutettu 15 luvun 
13 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen lähipiiriin 
kuuluvan eduksi tehdyllä toimella. 

Luottolaitoksen osakkeenomistaja, säästö-
pankin isäntä sekä osuuspankin ja edustajis-
ton jäsen ovat velvollisia korvaamaan vahin-
gon, jonka he ovat myötävaikuttamalla 
2 momentissa tarkoitettujen säädösten taikka 
luottolaitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntö-
jen rikkomiseen tahallaan tai huolimatto-
muudesta aiheuttaneet luottolaitokselle, 
osakkeenomistajalle tai jäsenelle taikka 
osuuden tai kantarahasto-osuuden omistajalle 
taikka muulle henkilölle. Vahinko, joka on 
aiheutettu 15 luvun 13 §:ssä tarkoitetun luot-
tolaitoksen lähipiiriin kuuluvan eduksi teh-
dyllä toimella, katsotaan aiheutetuksi huoli-
mattomuudesta, jollei osakkeenomistaja, 
isäntä taikka osuuspankin tai edustajiston jä-
sen osoita menetelleensä huolellisesti. 

Vahingonkorvauksen sovittelussa sekä 
korvausvastuun jakautumisessa kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken nouda-
tetaan vahingonkorvauslain 2 ja 6 lukua. 

Vahingonkorvauskanteen nostamisesta 
osakeyhtiömuotoisen luottolaitoksen, säästö-
pankin tai osuuskuntamuotoisen luottolaitok-
sen lukuun säädetään liikepankeista ja muista 



 HE 39/2014 vp  
  

 

190 

osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista anne-
tussa laissa, säästöpankkilaissa ja osuuspan-
keista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annetussa laissa. 

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan 
myös luottolaitoksen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluvaan yritykseen, jos va-
hinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia 
taikka sen nojalla annettua asetusta tai Fi-
nanssivalvonnan määräystä. 
 

2 § 

Luottolaitosrikos 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta 

1) käyttää markkinoinnissa vastoin 1 luvun 
9 §:n 2 momentin säännöstä sanaa ”talletus” 
tai toiminimessään tai muutoin toiminnas-
saan vastoin 2 luvun 4 §:n säännöstä sanaa 
”pankki”, 

2) harjoittaa luottolaitostoimintaa ilman 
2 luvun 1 §:n mukaista toimilupaa tai Finans-
sivalvonnasta annetun lain 26 §:ssä tarkoite-
tun toimiluvan peruuttamista tai 27 §:ssä tar-
koitetun toimiluvan mukaisen toiminnan ra-
joittamista koskevan päätöksen vastaisesti, 

3) ottaa yleisöltä vastaan vaadittaessa ta-
kaisinmaksettavia varoja vastoin 2 luvun 
2 §:n säännöstä taikka 

4) rikkoo 5 luvun 1 §:n säännöstä talletus-
pankille sallitusta liiketoiminnasta tai 2 §:n 
säännöstä luottoyhteisölle sallitusta liiketoi-
minnasta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, luottolaitosrikoksesta sakkoon tai 
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
 

3 § 

Luottolaitoksen varojen jakamista koskevien 
säännösten rikkominen 

Joka tahallaan 
1) jakaa luottolaitoksen tai sen konsoli-

dointiryhmään kuuluvan yrityksen varoja tä-
män lain, osakeyhtiölain, osuuskuntalain, lii-
kepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista 
luottolaitoksista annetun lain, osuuspankeista 
ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-

sista annetun lain, säästöpankkilain, hypo-
teekkiyhdistyksistä annetun lain säännösten 
tai Finanssivalvonnan lain nojalla antaman 
päätöksen vastaisesti tai 

2) rikkoo 5 luvun 6 §:n säännöksiä lainan 
tai vakuuden antamisesta taikka omien tai 
emoyrityksen osakkeiden, osuuksien, pää-
omalainojen, debentuurien tai niihin rinnas-
tettavien sitoumusten pantiksi ottamisesta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, luottolaitoksen varojen jakamista 
koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. 
 

4 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen  

Rangaistus 7 luvun 6 §:n 1 momentissa, 
15 luvun 14 ja17 §:ssä ja 18 luvun 7 §:ssä 
säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomi-
sesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §:n 
mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta 
 
 

22 luku 

Valvontavaltuudet 

1 § 

Kielto- ja oikaisupäätös 

Finanssivalvonta voi kieltää sitä, joka toi-
mii tämän lain vastaisesti, jatkamasta tai uu-
distamasta tämän lain vastaista menettelyä 
sekä samalla velvoittaa tämän peruuttamaan, 
muuttamaan tai oikaisemaan menettelyn, jos 
sitä on pidettävä tarpeellisena finanssimark-
kinoiden valvonnalle säädettyjen tavoitteiden 
toteutumiseksi. 
 

2 § 

Uhkasakko 

Finanssivalvonta voi tehostaa 1 §:ssä tarkoi-
tetun kiellon tai päätöksen noudattamista uh-
kasakolla. Uhkasakosta säädetään uhkasak-
kolaissa (1113/1990). 
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OSASTO VII 

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 

23 luku 

Voimaantulo 

1 § 
Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . Tällä lailla kumotaan luottolaitostoi-
minnasta annettu laki (121/2007). 

Muualla laissa olevalla viittauksella kumot-
tuun luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin 
tarkoitetaan tämän lain tultua voimaan viit-
tausta tähän lakiin. 
 

2 § 

Kiinteää ja muuttuvaa lisäpääomavaatimusta 
sekä rahoitusjärjestelmän kannalta merkittä-

vien luottolaitosten lisäpääomavaatimusta 
koskevat siirtymäsäännökset 

Luottolaitoksen on täytettävä 10 luvun 
3 §:n 2 momentissa säädetty kiinteä lisäpää-
omavaatimus 1 päivästä tammikuuta 2015. 

Finanssivalvonta voi asettaa 10 luvun 3 §:n 
3 momentissa tarkoitetun muuttuvan pää-
omavaatimuksen aikaisintaan 1 päivästä 
tammikuuta 2015.  

EU:n vakavaraisuusasetuksen 36 artiklan 
1 kohdan i-alakohdassa tarkoitettujen erien 
vähentämiseen omista varoista sovelletaan 
1 päivään tammikuuta 2016 tämän lain voi-
maantullessa voimassa olleita säännöksiä. 
Sen jälkeen EU:n vakavaraisuusasetuksen 
mukaisesti laskettavan ja sitä pienemmän 

kumotun lain mukaisesti laskettavan vähen-
nyksen erotuksesta on otettava huomioon 
25 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2016, 
50 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2017, 
75 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2018 ja 
100 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 2019. 

Edellä Lain 10 luvun 7 §:ssä säädettyä 
maailmanlaajuisesti merkittävän luottolaitok-
sen lisäpääomavaatimusta sovelletaan 1 päi-
västä tammikuuta 2016 siten, että siitä on 
täytettävä 25 prosenttia mainitusta ajankoh-
dasta, 50 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 
2017, 75 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 
2018 ja 100 prosenttia 1 päivästä tammikuuta 
2019. Edellä lain 10 luvun 8 §:ssä säädettyä 
muun rahoitusjärjestelmän kannalta merkit-
tävän luottolaitoksen lisäpääomavaatimusta 
sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2016. 
 

3 § 

Muut siirtymäsäännökset 

Lain 10 luvun 12 §:ä ja 12 lukua sovelle-
taan 1 päivästä tammikuuta 2015. Sitä ennen 
laitoksen tilinpäätökseen ja tilinpäätöksen 
yhteydessä julkistettaviin tietoihin sovelle-
taan tämän lain voimaantullessa voimassa ol-
leita säännöksiä. 

Lain 8 luvun 7 §:n 3 momentissa säädettyä 
muuttuvan palkkion enimmäisosuutta ja 
8 luvun 8 §:ssä säädettyä yhtiökokouksen 
päätöksentekomenettelyä sovelletaan muut-
tuviin palkkioihin, jotka erääntyvät tai jotka 
ansaitaan tämän lain voimaantulon jälkeen. 

Lain 15 luvun 11 §:ää sovelletaan 1 päiväs-
tä heinäkuuta 2016. 

Kumotun luottolaitostoiminnasta annetun 
lain nojalla annetut Finanssivalvonnan mää-
räykset jäävät voimaan. 

————— 
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2. 

Laki 
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 65 §:n 4 momentti, 
muutetaan 3 §:n 3 momentin 11 kohta, 3 a §, 3 b §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 2 momen-

tin 1 kohta, 10 §:n 1 momentin 5 kohta, 26 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 ja 4 mo-
mentti, 27 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 2 momentti, 32 b §:n 2—4 momentti, 40 §:n 
1 ja 3 momentti, 41 ja 43 §, 44 a §:n 1 momentin 1 kohta, 52 §, 60 §, 61 §:n otsikko ja 1 mo-
mentti, 62 §, 65 §:n otsikko, 65 a §, 65 c §:n 2 momentti, 66 § ja 71 §:n 1 momentin 11 ja 12 
kohta ja 6 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentin 11 kohta, 26 §:n 1 momentin johdantokappale 
sekä 2 ja 4 momentti, 40 §:n 1 momentti ja 62 § laissa 170/2014, 3 a § osaksi laeissa 194/2011 
ja 1242/2011, 3 b §:n otsikko ja 2 momentti laissa 194/2011, 4 §:n 2 momentin 1 kohta, 32 b 
§:n 4 momentti, 41 § ja 61 §:n otsikko ja 1 momentti laissa 752/2012, 32 b §:n 2 momentti ja 
40 §:n 3 momentti laissa 902/2011, 32 b §:n 3 momentti laissa 207/2009, 43 § osaksi laissa 
752/2012 ja 254/2013, 44 a §:n 1 momentin 1 kohta laissa  1242/2011, 52 § osaksi laissa 
1242/2011, 60 § osaksi laissa 170/2014 sekä 65 a § ja 65 c §:n 2 momentti laissa 1360/2010, 
sekä 

lisätään 3 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1360/2010, 194/2011 ja 
170/2014 uusi 12 kohta ja 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1360/2010, 194/2011 ja 
170/2014, uusi 4 momentti, 10 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 752/2012 
uusi 6 kohta, 32 a §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 752/2012 ja 170/2014, uusi 5 
momentti, 32 c §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 207/2009 ja 170/2014, uusi 4 mo-
mentti, 38 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 752/2012, 254/2013 ja 170/2014 uusi 5 mo-
mentti, 42 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 752/2012, uusi 4 momentti, lakiin uusi 42 a §, 71 
§:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 194/2011, 752/2012, 254/2013 ja 
593/2013, uusi 13 kohta ja lakiin uusi 71 a § seuraavasti: 
 

3 § 

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnan tehtävänä on lisäksi: 

— — — — — — — — — — — — — —  
11) hoitaa kansainvälisen yhteisötunniste-

järjestelmän viranomaistehtäviä ja osallistua 
sitä koskevaan muuhun viranomaisyhteistyö-
hön; 

12) valmistella yhdessä valtiovarainminis-
teriön ja Suomen Pankin kanssa koko rahoi-
tusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi 
tarvittavia toimia sekä päättää tällaisista toi-
mista siten kuin laissa erikseen säädetään. 

Finanssivalvonta hoitaa sille tässä ja muu-
alla laissa säädettyjä tehtäviä, jollei luottolai-
tosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää po-
litiikkaa koskevien erityistehtävien antami-
sesta Euroopan keskuspankille annetusta 
neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1024/2013, 
jäljempänä YVM-asetus, muuta johdu. 
 

3 a § 

Yhteinen valvontamekanismi ja Euroopan fi-
nanssivalvontajärjestelmä 

Finanssivalvonta kuuluu YVM-asetuksessa 
tarkoitettuun Euroopan keskuspankista, jäl-
jempänä EKP, ja kansallisista toimivaltaisista 
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viranomaisista koostuvaan yhteiseen valvon-
tamekanismiin. 

Finanssivalvonta kuuluu Euroopan valvon-
taviranomaisen (Euroopan pankkiviranomai-
nen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1093/2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan arvopape-
rimarkkinaviranomainen) perustamisesta se-
kä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamises-
ta ja komission päätöksen 2009/77/EY ku-
moamisesta annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
1095/2010 ja Euroopan valvontaviranomai-
sen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviran-
omainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1094/2010, jäljempänä 
Euroopan finanssivalvonta-asetukset, sekä 
finanssijärjestelmän makrotason vakauden 
valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean perustamisesta an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1092/2010, jäljempänä 
Euroopan järjestelmäriskikomitea-asetus, 
tarkoitettuun Euroopan finanssivalvontajär-
jestelmään, jonka tarkoituksena on Euroopan 
unionin finanssijärjestelmän valvonnan var-
mistaminen. 

Tehtäviään suorittaessaan Finanssivalvon-
nan on otettava huomioon sen lisäksi, mitä 
muualla laissa säädetään, 3 §:n 4 momentissa 
mainitussa asetuksessa tarkoitetut EKP:n 
päätökset, ohjeet ja suositukset sekä EKP:n 
mainitun asetuksen nojalla antamat säädökset 
sekä 2 momentissa mainituissa asetuksissa 
tarkoitetun Euroopan pankkiviranomaisen, 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomai-
sen, jäljempänä Euroopan valvontaviran-
omaiset, päätökset, ohjeet ja suositukset, Eu-
roopan järjestelmäriskikomitean suositukset 
sekä teknisiä standardeja sisältävät Euroopan 
komission säädökset, jotka komissio antaa 
sille Euroopan finanssivalvonta-asetuksissa 
säädetyn toimivallan nojalla. 

Jollei 3 momentissa tarkoitetun ohjeen tai 
suosituksen noudattaminen ole mahdollista, 

Finanssivalvonnan on esitettävä perustelut 
ohjeesta tai suosituksesta poikkeamiseen ja 
toimitettava ne asianomaiselle Euroopan val-
vontaviranomaiselle tai Euroopan järjestel-
märiskikomitealle. 

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 
koskevissa Euroopan unionin säädöksissä 
tarkoitetuissa tapauksissa YVM-asetuksen, 
Euroopan finanssivalvonta-asetusten ja Eu-
roopan järjestelmäriskikomitea-asetuksen 
mukaisesti: 

1) tehtävä yhteistyötä EKP:n, Euroopan 
valvontaviranomaisten ja Euroopan finanssi-
valvonta-asetuksissa tarkoitetun Euroopan 
valvontaviranomaisten yhteiskomitean sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa; 

2) toimitettava EKP:lle, Euroopan valvon-
taviranomaisille, Euroopan järjestelmäriski-
komitealle ja Euroopan valvontaviranomais-
ten yhteiskomitealle niiden tehtävien suorit-
tamiseksi tarvittavat tiedot. 
 

3 b § 

Säädösten, määräysten ja ohjeiden valmiste-
lua koskeva yhteistyö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnan on annettava valtiova-

rainministeriölle ja sosiaali- ja terveysminis-
teriölle viipymättä tieto: 

1) EKP:ssa vireillä olevasta säädöksen 
valmistelusta, jos säädöksellä voi olla vaiku-
tus Suomen lainsäädäntöön; 

2) Euroopan valvontaviranomaisessa vireil-
lä olevasta teknisen standardin tai ohjeen 
valmistelusta, jos teknisellä standardilla tai 
ohjeella voi Finanssivalvonnan arvion mu-
kaan olla vaikutus Suomen lainsäädäntöön; 

3) muusta EKP:ssa, Euroopan valvontavi-
ranomaisessa tai Euroopan järjestelmäriski-
komiteassa vireillä olevasta asiasta, jos sillä 
voi Finanssivalvonnan arvion mukaan olla 
vaikutus Suomen finanssimarkkinoiden toi-
mintaan tai vakauteen. 
 

4 § 

Valvottavat 

Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä 
laissa: 



 HE 39/2014 vp  
  

 

194 

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  
/  ) tarkoitettua luottolaitosta ja kolmannen 
maan luottolaitoksen sivuliikettä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

10 § 

Johtokunnan tehtävät 

Johtokunnalla on seuraavat finanssimark-
kinoiden valvontaa koskevat tehtävät: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) tuomita maksettavaksi Finanssivalvon-
nan asettama uhkasakko ja päättää 4 luvussa 
säädetyistä muista hallinnollisista seuraa-
muksista; 

6) tehdä päätös, joka koskee luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 10 luvun 4, 7 ja 
8 §:ssä tarkoitetun lisäpääomavaatimuksen, 
asettamista, muuttamista tai ennallaan pitä-
mistä tai mainitun lain 15 luvun 11 §:n 
5 momentissa tarkoitettua enimmäisluototus-
suhdetta taikka luottolaitosten ja sijoituspal-
veluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, jäljempänä EU:n 
vakavaraisuusasetus 124 ja 164 artiklassa 
tarkoitettujen kiinteistövakuudellisiin luot-
toihin sovellettavien pääomavaatimusten 
asettamista asetuksen mukaista vähimmäis-
määrää korkeammaksi tai tätä koskevan ai-
emman päätöksen muuttamista tai mainitun 
asetuksen 458 artiklan soveltamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

26 § 

Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava 
toiminnan määrääminen lopetettavaksi 

Finanssivalvonta voi perua valvottavan 
toimiluvan tai, jos EKP:n tai muu viranomai-
nen on toimivaltainen toimilupaviranomai-
nen, esittää tälle toimiluvan perumista, jos fi-
nanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä sää-
dettyjen tavoitteiden toteutumista ei voida 
riittävästi turvata rajoittamalla valvottavan 
toimintaa 27 §:n mukaisesti tai muilla tämän 

lain mukaisilla tai muualla laissa säädetyillä 
toimenpiteillä ja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa 
ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun pää-
töksen tai päätösesityksen tekemistä varatta-
va valvottavalle kohtuullinen määräaika 
puutteen korjaamiselle, jollei toimiluvan pe-
ruminen välittömästi ole välttämätöntä fi-
nanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä sää-
dettyjen tavoitteiden toteutumisen turvaami-
seksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on peruttava valvotta-
valle myöntämänsä toimilupa tai esitettävä 
toimiluvan perumista, kun valvottava on ase-
tettu konkurssiin, määrätty selvitystilaan re-
kisteriviranomaisen tai tuomioistuimen lain-
voimaisella päätöksellä taikka selvitysmiehet 
ovat antaneet selvitystilaa koskevan lopputi-
lityksen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

27 § 

Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittami-
nen 

Finanssivalvonta voi rajoittaa määräajaksi 
valvottavan toimiluvan mukaista toimintaa 
tai, jos EKP tai muu viranomainen on toimi-
valtainen toimilupaviranomainen, tehdä pää-
tösesityksen asiassa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi määrä-
ajassa, Finanssivalvonta voi määräajan päät-
tymisen jälkeen muuttaa tai esittää muutetta-
vaksi toimiluvan ehtoja toiminnan pysyväksi 
rajoittamiseksi. 
 
 

32 a § 

Omistusosuuden hankinnan kieltäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos EKP on YVM-asetuksen nojalla toimi-

valtainen tekemään tässä pykälässä tarkoite-
tun päätöksen, Finanssivalvonnan on tehtävä 
asiasta päätösesitys EKP:lle. 
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32 b § 

Omistusosuuden hankinnan kieltämisessä 
noudatettava menettely 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnan on tehtävä 32 a §:ssä 

tarkoitettu päätös tai, jos EKP on asiassa 
toimivaltainen viranomainen, päätösesitys 
60 arkipäivässä siitä, kun se on 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla vahvistanut saaneensa 
kaikki vaadittavat tiedot (käsittelyaika). Fi-
nanssivalvonta voi käsittelyaikana, kuitenkin 
viimeistään viidentenäkymmenentenä arki-
päivänä käsittelyajan alkamisesta, kirjallisesti 
pyytää tarpeellisia yksilöityjä lisätietoja. Li-
sätietojen pyytäminen keskeyttää käsittely-
ajan siihen, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
saatu, kuitenkin enintään 20 arkipäivän ajaksi 
tai, jos ilmoitusvelvollisen kotipaikka on Eu-
roopan talousalueen ulkopuolella tai ilmoi-
tusvelvollinen on muu kuin Euroopan talous-
alueella toimiluvan saanut luottolaitos, sijoi-
tuspalveluyritys, sähkörahayhteisö, vakuu-
tusyhtiö tai rahastoyhtiö, enintään 50 arki-
päivän ajaksi. Päätös käsittelyajan jatkami-
sesta on annettava viivytyksettä tiedoksi il-
moitusvelvolliselle. 

Päätös hankinnan vastustamisesta on annet-
tava tiedoksi ilmoitusvelvolliselle viimeis-
tään toisena arkipäivänä käsittelyajan päät-
tymisestä. Jos Finanssivalvonta ei tässä pykä-
lässä tarkoitettuna käsittelyaikana ole tehnyt 
32 a §:ssä tarkoitettua päätöstä tai päätösesi-
tystä, sen katsotaan hyväksyneen hankinnan. 

Jos ilmoitusvelvollinen on ulkomainen 
ETA-valvottava tai tämän emoyritys taikka 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla 
on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu 
määräysvalta ulkomaisessa ETA-
valvottavassa tai sen emoyrityksessä, Finans-
sivalvonnan on oltava päätöstä tai päätösesi-
tystä tehdessään yhteistyössä ulkomaisen 
ETA-valvottavan valvonnasta vastaavan 
ETA-valvontaviranomaisen kanssa sekä, jos 
hankinnan kohteena on rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymän omistusyhteisö, rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetussa 
laissa tarkoitettujen muiden keskeisten val-
vontaviranomaisten kanssa. Päätöksestä on 
käytävä ilmi tässä momentissa tarkoitettujen 

ulkomaisten valvontaviranomaisten kanta 
hankintaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

32 c § 

Osakkeisiin ja osuuksiin perustuvien oikeuk-
sien rajoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos EKP on YVM-asetuksen nojalla toimi-

valtainen tekemään tässä pykälässä tarkoite-
tun päätöksen, Finanssivalvonnan on tehtävä 
asiasta päätösesitys EKP:lle. 
 
 

38 § 

Rikemaksu  

— — — — — — — — — — — — — —  
Rikemaksu voidaan määrätä edellyttäen, 

ettei asia kokonaisuutena arvioiden anna ai-
hetta ankarampiin toimenpiteisiin. 
 
 

40 § 

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 
2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 
9 §:ssä, maksulaitoslain 48 a §:ssä, vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 
2 §:ssä, sijoitusrahastolain 144 b §:ssä tai 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvun 
1 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä tai päätöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Seuraamusmaksua ei voida määrätä luon-
nolliselle henkilölle teosta tai laiminlyönnis-
tä, joka on laissa säädetty rangaistavaksi. Fi-
nanssivalvonta voi kuitenkin määrätä seu-
raamusmaksun ja jättää asian ilmoittamatta 
esitutkintaviranomaiselle, jos teko tai laimin-
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lyönti on sen haitallisuus, siitä ilmenevä teki-
jän syyllisyys sekä siitä saatu hyöty ja muut 
tekoon tai laiminlyöntiin liittyvät seikat 
huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden 
vähäinen. 
 
 
 

41 § 

Seuraamusmaksun määrääminen 

Finanssivalvonta määrää seuraamusmak-
sun, jos se on suuruudeltaan enintään miljoo-
na euroa. Muussa tapauksessa seuraamus-
maksun määrää Finanssivalvonnan esitykses-
tä markkinaoikeus. 

Seuraamusmaksun määrä perustuu koko-
naisarviointiin. Seuraamusmaksun määrää 
arvioitaessa on otettava huomioon menette-
lyn laatu, laajuus ja kestoaika sekä tekijän ta-
loudellinen asema. Lisäksi arvioinnissa on 
otettava huomioon menettelyllä saavutettu 
hyöty tai sillä aiheutettu vahinko, mikäli ne 
ovat määritettävissä, tekijän yhteistyö Fi-
nanssivalvonnan kanssa asian selvittämisek-
si, aiemmat finanssimarkkinoita koskeviin 
säännöksiin kohdistuneet rikkomukset ja 
laiminlyönnit sekä menettelyn mahdolliset 
vaikutukset rahoitusjärjestelmän vakaudelle. 

Seuraamusmaksu saa olla enintään kym-
menen prosenttia oikeushenkilön tekoa tai 
laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdos-
ta, kuitenkin enintään kymmenen miljoonaa 
euroa. Jos tilinpäätös ei ole seuraamusmak-
sua määrättäessä vielä valmistunut, seuraa-
musmaksu on määrättävä sitä edeltävän vuo-
den tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta. 
Jos oikeushenkilö on vasta aloittanut toimin-
tansa eikä tilinpäätöstä ole saatavissa, liike-
vaihto voidaan arvioida muun saatavan selvi-
tyksen perusteella. 

Luonnolliselle henkilölle määrättävä seu-
raamusmaksu saa olla enintään kymmenen 
prosenttia hänen viimeksi toimitetun vero-
tuksen mukaisista tuloistaan, kuitenkin enin-
tään 100 000 euroa. Jos tuloja ei voida luotet-
tavasti selvittää verotustiedoista tai ne ovat 
olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetun 
verotuksen jälkeen, ne voidaan arvioida 
muun saatavan selvityksen perusteella. 

Jos finanssimarkkinoilla palveluja tarjoa-
valle luonnolliselle henkilölle määrättävä 
seuraamusmaksu koskee hänen 5 §:n 17 koh-
dan nojalla valvottavaa elinkeinotoimintaan-
sa, seuraamusmaksu saa olla enintään 
10 prosenttia hänen tästä elinkeinotoiminnas-
taan saamista viimeksi toimitetun verotuksen 
mukaisista tuloistaan, kuitenkin enintään 
2,5 miljoonaa euroa. 

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, jos seuraamusmaksu koskee luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:n 
2 ja 4 momentissa tai sijoituspalvelulain 
15 luvun 2 §:n 2 ja 5 momentissa tarkoitetun 
säännöksen rikkomista tai laiminlyöntiä, oi-
keushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu 
saa olla enintään 10 prosenttia oikeushenki-
lön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden 
liikevaihdosta. Jos oikeushenkilö on osa kon-
sernia, liikevaihdolla tarkoitetaan konsernin 
ylimmän emoyrityksen konsernitilinpäätök-
sen mukaista liikevaihtoa. Sen estämättä, mi-
tä 4 momentissa säädetään, luonnolliselle 
henkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa 
olla edellä tässä momentissa tarkoitettujen 
säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä 
enintään viisi miljoonaa euroa. Edellä tässä 
momentissa säädetyn estämättä, seuraamus-
maksu saa kuitenkin olla enintään kaksi ker-
taa suurempi kuin teolla tai laiminlyönnillä 
saatu hyöty, jos se on määritettävissä. 

Edellä tässä pykälässä liikevaihdolla tar-
koitetaan: 

1) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen 
ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvan 
muun yrityksen osalta EU:n vakavaraisuus-
asetuksen 316 artiklan mukaisesti laskettua 
tuottojen tai, jos maksuvelvollinen kuuluu 
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen 
konsolidointiryhmään, konsolidoitujen tuot-
tojen yhteenlaskettua määrää; 

2) vakuutus- ja eläkelaitosten osalta koko-
naisvakuutusmaksutuloa tai, kun kysymys on 
eläkesäätiöistä, maksutuloa; 

3) muun kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun 
yrityksen tai konsernin osalta kirjanpitolain 
4 luvun 1 §:ssä tarkoitettua liikevaihtoa tai 
sitä vastaavaa liikevaihtoa. 

Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi 
valtiolle. 
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42 § 

Hallinnollisen seuraamuksen määräämättä 
jättäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta voi jättää seuraamusmak-

sun määräämättä tai lykätä sen määräämistä 
oikeushenkilölle, jos se tekee samasta asiasta 
3 c §:ssä tarkoitetun ilmoituksen viranomai-
selle tai ryhtyy muuhun laissa säädettyyn 
valvontatoimenpiteeseen. 
 
 

42 a § 

Hallinnollisten seuraamusten määräämisoi-
keuden vanhentuminen 

Rikemaksua ei saa määrätä tai julkista va-
roitusta antaa, jos sitä ei ole tehty viiden 
vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikko-
mus tai laiminlyönti tapahtui, tai jatketun 
rikkomuksen tai laiminlyönnin osalta viiden 
vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikko-
mus tai laiminlyönti päättyi. 

Finanssivalvonta ei saa määrätä seuraa-
musmaksua tai tehdä esitystä sen määräämis-
tä markkinaoikeudelle, jos sitä ei ole tehty 
kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, 
jona rikkomus tai laiminlyönti tapahtui, tai 
jatketun rikkomuksen taikka laiminlyönnin 
osalta viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, 
jona rikkomus tai laiminlyönti päättyi. 
 
 

43 § 

Rikemaksun, julkisen varoituksen ja seuraa-
musmaksun julkistaminen 

Finanssivalvonnan on julkistettava rike-
maksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu 
sekä markkinaoikeuden määräämä seuraa-
musmaksu. Julkistamisesta on käytävä ilmi, 
onko seuraamuksen antamista tai määräämis-
tä koskeva päätös lainvoimainen. Jos muu-
toksenhakuviranomainen kumoaa päätöksen, 
Finanssivalvonnan on julkistettava tieto muu-
toksenhakuviranomaisen päätöksestä vastaa-
valla tavalla kuin seuraamuksen antaminen 
tai määrääminen on julkistettu. Seuraamusta 

koskevat tiedot on pidettävä Finanssivalvon-
nan internetsivuilla viiden vuoden ajan. 

Seuraamus voidaan julkistaa ilman seu-
raamuksen kohteena olevan nimeä, jos 
1 momentissa tarkoitettu julkistaminen vaa-
rantaisi finanssimarkkinoiden vakauden tai 
meneillään olevan viranomaistutkinnan taik-
ka aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa osapuolil-
le tai olisi luonnolliselle henkilölle kohtuu-
tonta.  

Seuraamuksen julkistamista voidaan lykätä 
jos 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten 
voidaan olettaa lakkaavan kohtuullisessa 
ajassa. 
 
 

44 a § 

Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan 
valvontaviranomaisille 

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 
koskevissa Euroopan unionin säädöksissä 
tarkoitetuissa tapauksissa toimitettava asian-
omaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle: 

1) tieto tässä luvussa tarkoitetusta julkiste-
tusta seuraamuksesta samanaikaisesti, kun 
seuraamus julkistetaan sekä tieto mahdolli-
sesta muutoksenhausta ja sen lopputulokses-
ta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

52 §  

Tietojenvaihto 

Finanssivalvonnan on toimitettava ulko-
maisille ETA-valvontaviranomaisille kaikki 
hallussaan olevat valvonnan kannalta olen-
naiset tiedot, jotka voivat helpottaa näiden 
viranomaisten harjoittamaa valvontaa. Tiedot 
on toimitettava vähintään siinä laajuudessa 
kuin kutakin valvottavaa koskevissa Euroo-
pan unionin säädöksissä edellytetään. Vakuu-
tusyhtiöiden toimilupaedellytyksiin olennai-
sesti vaikuttavat tiedot on toimitettava vas-
taavassa laajuudessa. Tietojenvaihdosta ryh-
mävalvonnassa säädetään lisäksi 65 §:ssä. 

Jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy 
epäillä, että sen valvonnan piiriin kuuluma-
ton toimija harjoittaa tai on harjoittanut fi-
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nanssimarkkinoita koskevien Euroopan 
unionin säädösten vastaista toimintaa toisen 
ETA-valtion alueella, sen on ilmoitettava täs-
tä finanssimarkkinoita koskevissa Euroopan 
unionin säädöksissä tarkoitetuissa tapauksis-
sa asianomaisen ETA-valtion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

 
 
 

60 § 

Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tarkastaminen 
sekä tietojensaanti ulkomaiselta ETA-

sivuliikkeeltä ja muulta ulkomaiselta valvot-
tavalta 

Kotivaltion valvontaviranomainen voi toi-
mivaltansa puitteissa tarkastaa itse tai edusta-
jansa välityksellä ulkomaisen ETA-
sivuliikkeen toimintaa ulkomaisen ETA-
valvottavan valvonnan kannalta tarpeellises-
sa laajuudessa, jos se on ennen tarkastuksen 
aloittamista ilmoittanut siitä Finanssivalvon-
nalle. Finanssivalvonnalla on oikeus osallis-
tua tarkastukseen. 

Finanssivalvonta voi kotivaltion valvonta-
viranomaisen pyynnöstä tarkastaa ulkomai-
sen ETA-sivuliikkeen toimintaa. Finanssi-
valvonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeu-
teen sovelletaan tällöin, mitä 3 luvussa sää-
detään valvottavaa koskevasta Finanssival-
vonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeudesta 
ja 34 §:ssä oikeudesta käyttää ulkopuolista 
asiantuntijaa sekä 33 a §:ssä oikeudesta aset-
taa uhkasakko tietojensaanti- ja tarkastusoi-
keuden tehostamiseksi. 

Finanssivalvonta voi kotivaltion valvonta-
viranomaisen pyynnöstä taikka, jos se on pe-
rusteltua Suomen rahoitusmarkkinoiden va-
kauden kannalta tai Finanssivalvonnan muu-
alla laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi, 
omasta aloitteestaan ilmoitettuaan siitä etukä-
teen kotivaltion valvontaviranomaiselle saa-
da ulkomaiselta ETA-sivuliikkeeltä valvon-
nan kannalta tarpeelliset tiedot ja tarkastaa 
ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toimintaa. Fi-
nanssivalvonnan tietojensaanti- ja tarkastus-
oikeuteen sovelletaan tällöin, mitä 3 luvussa 
säädetään valvottavaa koskevasta Finanssi-
valvonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeu-
desta ja 34 §:ssä oikeudesta käyttää ulkopuo-

lista asiantuntijaa sekä 33 a §:ssä oikeudesta 
asettaa uhkasakko tietojensaanti- ja tarkas-
tusoikeuden tehostamiseksi. Mitä edellä tässä 
momentissa säädetään ETA-sivuliikkeestä, 
koskee vastaavasti ulkomaisen ETA-
lisäeläkelaitoksen Suomessa olevaa kiinteää 
toimipaikkaa. 

Finanssivalvonnalla on oikeus saada tässä 
laissa ja muualla laissa säädettyjen tehtävien-
sä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ulkomaisel-
ta ETA-lisäeläkelaitokselta sekä sellaiselta 
ulkomaiselta valvottavalta, joka tarjoaa 
Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta. 

Finanssivalvonta voi antaa ulkomaiselle 
ETA-sivuliikkeelle ja 3 momentissa tarkoite-
tulle ulkomaiselle ETA-lisäeläkelaitokselle 
määräyksiä 3 §:n 3 momentin 3 ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen tehtäviensä hoitamiseksi tar-
peellisten tietojen säännöllisestä toimittami-
sesta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta 
voi lisäksi antaa määräyksiä muiden 18 §:n 
2 momentissa tarkoitettujen tietojen säännöl-
lisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle, 
jos se on tarpeen Finanssivalvonnalle 
67 §:ssä tarkoitetun sopimuksen nojalla kuu-
luvien tehtävien hoitamiseksi. 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava tämän 
pykälän nojalla saamansa tiedot kotivaltion 
valvontaviranomaiselle siltä osin kuin tiedot 
ovat merkittäviä koko luottolaitoksen talou-
dellisen aseman valvonnan tai Suomen rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden kannalta. 
 
 
 

61 § 

Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja muuhun 
ulkomaiseen ETA-valvottavaan ja toisen 

ETA-valtion valvonnassa olevaan säännel-
tyyn markkinaan kohdistuvasta toimenpitees-

tä ilmoittaminen sekä ulkomaisen ETA-
sivuliikkeen ja muun ulkomaisen ETA-

valvottavan toiminnan rajoittaminen ja kiel-
täminen 

Jos Finanssivalvonnalla on perusteltua ai-
hetta epäillä, että ulkomainen ETA-sivuliike 
laiminlyö noudattaa 59 §:ssä tarkoitettuja 
yleisen edun vaatimia ehtoja taikka mitä si-
vuliikkeen velvollisuudeksi on finanssimark-
kinoita koskevassa Suomen laissa tai sen no-
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jalla annetuissa säännöksissä tai määräyksis-
sä tai sen toimintaa koskevissa säännöissä 
säädetty tai määrätty, Finanssivalvonta voi 
kehottaa sivuliikettä korjaamaan asian mää-
räajassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

62 § 

Toimiluvan myöntämiseen ja perumiseen se-
kä omistajavalvontaan liittyvä tietojenvaihto 

Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoit-
taa valvottavan emoyrityksen ja sen tytäryri-
tysten valvonnasta vastaaville ulkomaisille 
ETA-valvontaviranomaisille valvottavan 
toimilupahakemuksesta ja toimiluvan myön-
tämisestä sekä yhteistyöstä ulkomaisen ETA-
valvontaviranomaisen kanssa valvottavan 
omistajien valvonnassa säädetään luottolai-
tostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspal-
velulaissa, sijoitusrahastolaissa, vaihtoehto-
rahastojen hoitajista annetussa laissa ja va-
kuutusyhtiölaissa. 

Kun Finanssivalvonta vastaa valvottavan 
ryhmävalvonnasta, Finanssivalvonnan on 
saatuaan ulkomaan viranomaiselta tiedon 
toimiluvan myöntämisestä ryhmävalvonnan 
piiriin kuuluvalle ulkomaiselle valvottavalle 
taikka tällaista toimilupaa koskevasta hake-
muksesta, viivytyksettä ilmoitettava toimilu-
van myöntämisestä vastaavalle viranomaisel-
le sekä asianomaiselle EU-valvontaviran-
omaiselle tiedot: 

1) ryhmän rakenteesta; 
2) emoyrityksen omistajista, joilla on val-

vottavassa vähintään luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 3 luvun 1 §:ssä, sijoituspalvelu-
lain 7 luvun 14 §:ssä, rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetun lain 11 
§:ssä, maksulaitoslain 21 a §:ssä, sijoitusra-
hastolain 16 §:ssä, vaihtoehtorahastojen hoi-
tajista annetun lain 7 luvun 9 §:ssä tai 14 lu-
vun 9 §:ssä, tai vakuutusyhtiölain 4 luvun 5 
§:ssä tarkoitettu merkittävä omistusosuus; 
sekä  

3) ryhmätason hallinnosta, sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallinnasta. 
 

65 § 

Ryhmittymän valvontaan liittyvä Finanssi-
valvonnan tiedonantovelvollisuus  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

65 a § 

Ryhmittymän valvontaa koskeva muu yhteis-
työ 

Finanssivalvonta valvoo ryhmävalvontaa 
koskevien säännösten noudattamista yhteis-
työssä valvottavan kanssa samaan ryhmitty-
mään kuuluvien ulkomaisten valvottavien 
valvonnasta vastaavien valvontaviranomais-
ten kanssa. 

Finanssivalvonnan on, jollei asian kiireelli-
syydestä muuta johdu, ennen kuin se tekee 
päätöksen, joka voi merkittävästi vaikuttaa 
ulkomaiseen ETA-valvottavaan, kuultava sen 
valvonnasta vastaavaa valvontaviranomaista, 
jos päätös koskee: 

1) merkittävää muutosta valvottavan omis-
tuksessa tai hallinnollisessa rakenteessa; 

2) 32 a §:ssä tarkoitettua päätöstä merkittä-
vän omistusosuuden hankinnan kieltämises-
tä;  

3) merkittävän hallinnollisen seuraamuksen 
määräämistä valvottavalle; 

4) valvottavakohtaisen lisäpääomavaati-
muksen asettamista; tai 

5) valvottavan toimintaa merkittävästi ra-
joittavan valvontatoimen kohdistamista val-
vottavaan. 

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetus-
sa tapauksessa Finanssivalvonnan on aina 
kuultava valvottavan ryhmävalvonnasta vas-
taavaa valvontaviranomaista.  

Jos Finanssivalvonta vastaa valvottavan 
ryhmävalvonnasta, Finanssivalvonnan on sen 
lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, suori-
tettava seuraavat tehtävät: 

1) valvonnassa tarvittavien tietojen kokoa-
misen ja jakamisen yhteensovittaminen; 

2) valvontatoiminnan suunnittelu ja yh-
teensovittaminen yhteistyössä valvontaan 
osallistuvien muiden ETA-valvontaviran- 
omaisten kanssa ja, jos kysymys on kriisiti-
lanteista ja niihin varautumisesta, tarvittaessa 
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yhteistyössä asianomaisten ETA-valtioiden 
keskuspankkien kanssa. 

Jos Finanssivalvonta tarvitsee tehtävänsä 
suorittamiseksi tietoja Finanssivalvonnan 
valvottavaa vastaavasta ulkomaisesta yrityk-
sestä, joka kuuluu sellaiseen ryhmittymään, 
jonka valvonnasta Finanssivalvonta vastaa, 
Finanssivalvonnan on pyydettävä tällaisia 
tietoja ensisijaisesti tällaisen yrityksen val-
vonnasta vastaavalta viranomaiselta. Jos Fi-
nanssivalvonta tarvitsee tällaisia tietoja yri-
tyksestä, joka kuuluu sellaiseen ryhmitty-
mään, jonka valvonnasta vastaa muu valvon-
taviranomainen, Finanssivalvonnan on pyy-
dettävä tietoja ensisijaisesti tällaisen ryhmit-
tymän ryhmävalvonnasta vastaavalta viran-
omaiselta. 
 

65 c § 

Valvontakollegion tehtävä ja toiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimin-

taperiaatteiden on katettava ainakin seuraavat 
seikat: 

1) tietojenvaihto; 
2) mahdollinen sopiminen vapaaehtoisesta 

tehtävien ja vastuiden jaosta; 
3) valvontaohjelma ja muut menettelytavat 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
2 §:ssä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 
valvonnasta annetun lain 31 §:n 2 kohdassa 
tarkoitetun arvion tekemiseksi; 

4) valvonnan tehostaminen poistamalla tar-
peettomat päällekkäiset vaatimukset; 

5) kriisitilanteisiin varautuminen ja toimin-
ta kriisitilanteissa; 

6) periaatteet, joiden mukaisesti Finanssi-
valvonta voi rajoittaa ulkomaan valvontavi-
ranomaisen oikeutta osallistua yksittäisen 
asian käsittelyyn kollegiossa; 

7) vakavaraisuusvaatimuksien johdonmu-
kainen soveltaminen sovellettaessa 65 b §:n 
1 momentin 1 kohtaa. 
 

66 § 

Valvontapöytäkirjat 

Finanssivalvonnan on osaltaan myötävai-
kutettava siihen, että edellä tässä luvussa tar-

koitettua valvontayhteistyötä koskevat peri-
aatteet ja menettelyt vahvistetaan kirjallisessa 
valvontapöytäkirjassa, jonka kaikki valvon-
taan tai ryhmävalvontaan osallistuvat valvon-
taviranomaiset allekirjoittavat. 
 
 

71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä 
tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EKP:lle, Suomen Pankille tai muulle 
ETA-valtion keskuspankille ja muulle toi-
mielimelle, jolla on rahapoliittisena viran-
omaisena samanlainen tehtävä, sekä muulle 
maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa 
olevalle viranomaiselle; 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) muun valtion kuin ETA-valtion tässä 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tai 
toimielimelle; 

13) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitetulle talletussuojarahastolle ja sijoi-
tuspalvelulaissa tarkoitetulle sijoittajien kor-
vausrahastolle niiden tehtävien hoitamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta muualla laissa sääde-
tään, viipymättä annettava valtiovarainminis-
teriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja 
Suomen Pankille hallussaan olevat tiedot 
asioista, jotka saattavat vaikuttaa finanssi-
markkinoiden vakauteen tai muuten merkit-
tävästi finanssimarkkinoiden kehitykseen tai 
aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjes-
telmän toiminnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 a § 

Rikkomuksista ilmoittaminen 

Finanssivalvonnan on ylläpidettävä järjes-
telmää, jonka kautta se voi vastaanottaa il-
moituksia finanssimarkkinoita koskeviin 
säännöksiin liittyvistä väärinkäytösepäilyistä.  
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Finanssivalvonnan on säilytettävä viiden 
vuoden ajan edellä 1 momentissa tarkoitetut 
tarpeelliset tiedot. Tiedot on poistettava vii-
den vuoden kuluttua ilmoituksen tekemises-
tä, jollei tietojen edelleen säilyttäminen ole 
tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeu-
denkäynnin, viranomaistutkinnan taikka il-
moituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. 
Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus 
on tutkittava viimeistään kolmen vuoden ku-
luttua edellisestä tietojen säilyttämisen tar-
peellisuuden tarkistamisesta. Tarkistamisesta 
on tehtävä merkintä. 

Ilmoituksen kohteena olevalla rekiste-
röidyllä henkilöllä ei ole tarkastusoikeutta 

1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin, 
jos tietojen antaminen saattaisi haitata rikos-
ten tai väärinkäytösten selvittämistä. Tie-
tosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnös-
tä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen, 
rekisteröityä koskevien tietojen lainmukai-
suuden. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

Tekoon ja laiminlyöntiin, joka on tehty en-
nen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

————— 
 
 
 
 
 
 

3. 

Laki 
maksulaitoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 21 §, 28 §:n 1 momentti, 

30 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentti ja 39 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 31 §:n 
1 momentti laissa 899/2011, sekä  

lisätään lakiin uusi 41 a ja 41 b § seuraavasti: 
 

2 § 

Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut 

Tätä lakia ei sovelleta palveluihin, joita tar-
joaa: 

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  
/  ) tarkoitettu luottolaitos; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Maksulaitoksen sidonnaisuus 

Maksulaitos ei saa olla merkittävästi sidok-
sissa sellaiseen luonnolliseen henkilöön tai 

oikeushenkilöön, johon sovellettavat Euroo-
pan talousalueeseen kuulumattoman valtion 
lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset 
estävät maksulaitoksen tehokkaan valvonnan, 
tai muuhun tahoon, jos merkittävä sidos on 
muuten omiaan estämään maksulaitoksen te-
hokasta valvontaa. 

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 
648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
575/2013, jäljempänä EU:n vakavaraisuus-
asetus, 4 artiklan 1 kohdan 38 alakohdassa 
tarkoitettua läheistä sidonnaisuutta. 
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28 § 

Omat varat 

Maksulaitoksen omiin varoihin sovelletaan, 
mitä EU:n vakavaraisuusasetuksessa sääde-
tään luottolaitoksen omista varoista. Mitä 
mainitussa asetuksessa säädetään osake- ja 
osuuspääomasta, sovelletaan myös rahamää-
räiseen yhtiöpanokseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

30 § 

Omien varojen vähimmäismäärä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksulaitoksella on oltava myönnettyjen 

luottojen kokonaismäärään nähden riittävät 
omat varat. Jos Finanssivalvonta katsoo, että 
maksulaitoksen 1 momentin mukaisesti mää-
räytyvät omat varat eivät ole riittävät suh-
teessa sen myöntämiin luottoihin liittyviin 
riskeihin eikä maksulaitoksen omien varojen 
riittävyyttä suhteessa kokonaisriskiin voida 
muuten varmistaa, Finanssivalvonta voi enin-
tään kolmen vuoden ajaksi edellyttää maksu-
laitokselta suurempaa omien varojen määrää. 
Finanssivalvonta ei kuitenkaan voi edellyttää 
maksulaitokselta suurempaa omien varojen 
määrää kuin mitä luottolaitokselta vaaditaan 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen riskien 
kattamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

31 §  

Omien varojen vähimmäismäärästä poik-
keaminen 

Mitä 30 ja 30 a §:ssä säädetään, ei sovelleta 
maksulaitokseen, joka täyttää EU:n vakava-
raisuusasetuksen 7 artiklassa säädetyt omien 
varojen vähimmäismäärää koskevan poikke-
usluvan edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Asiakkaiden tunteminen 

Maksulaitoksen on tunnettava asiakkaansa. 
Maksulaitoksen on tunnistettava asiakkaan 
tosiasiallinen edunsaaja ja henkilö, joka toi-
mii asiakkaan lukuun, sekä lisäksi tarvittaes-
sa todennettava näiden henkilöllisyys. Tässä 
momentissa säädettyä velvollisuutta täytettä-
essä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoi-
tettuja järjestelmiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 luku 

Menettelytavat  

41 a § 

Varautumisvelvollisuus 

Maksulaitoksen tulee varmistaa tehtäviensä 
mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös 
poikkeusoloissa osallistumalla rahoitusmark-
kinoiden valmiussuunnitteluun ja valmiste-
lemalla etukäteen poikkeusoloissa tapahtuvaa 
toimintaa sekä muilla toimilla. 

Mitä 1 momentissa säädetään maksulaitok-
sesta, sovelletaan vastaavasti ulkomaisen 
maksulaitoksen Suomessa olevaan sivuliik-
keeseen. 
 

41 b § 

Varautumisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaaminen 

Jos 41 a §:stä aiheutuvat tehtävät edellyttä-
vät sellaisia toimenpiteitä, jotka selvästi 
poikkeavat tavanomaisena pidettävästä mak-
sulaitoksen toiminnasta ja joista aiheutuu 
olennaisia lisäkustannuksia, tällaiset kustan-
nukset voidaan korvata huoltovarmuuden 
turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) 
tarkoitetusta huoltovarmuusrahastosta. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
20  . 

————— 
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4. 

Laki 
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

(1501/2001) 1 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 ja 4 momentti, 9 §:n 4 momentti, 10 ja 23 § sekä 25 § 
2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 ja 4 momentti, 10 ja 23 § sekä 
25 §:n 2 momentti laissa 122/2007 ja 9 §:n 4 momentti laissa (760/2012), sekä 

lisätään lakiin uusi 2a § seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokseen sovelletaan osakeyhtiöla-
kia (624/2006), jollei tässä laissa tai luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa (  /  ) toisin 
säädetä. Luottolaitoksen liikkeeseen laske-
miin pääomalainoihin ei sovelleta osakeyh-
tiölain 12 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohtaa 
eikä 2 §:n 2 momenttia. Säästöpankkilaissa 
(1502/2001) tarkoitettuun säästöpank-
kiosakeyhtiöön sovelletaan lisäksi, mitä sääs-
töpankkilaissa säädetään, ja osuuspankeista 
ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa (423/2013) tarkoitet-
tuun osuuspankkiosakeyhtiöön, mitä osuus-
pankeista ja muista osuuskuntamuotoisista 
luottolaitoksista annetussa laissa säädetään. 
Kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa 
laissa (688/2010) tarkoitettua kiinnitysluot-
topankkitoimintaa harjoittavaan luottolaitok-
seen sovelletaan lisäksi, mitä mainitussa lais-
sa säädetään. 
 
 

2 a § 
Luottolaitoksen hallituksessa on oltava vä-

hintään 3 jäsentä. 
Luottolaitoksella on oltava toimitusjohtaja 

ja toimitusjohtajan sijainen. 
 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa 
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-

tää luottolaitostoiminnasta annetun lain 
14 luvun 8 §:ssä säädetyn talletussuojan 
enimmäisrajan, talletussuojaan sovelletaan 
mainitun lain 14 luvun 15 §:ää. Tallettajalla 
on oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta irtisanoa alkupe-
räisten sopimusehtojen estämättä sellainen 
talletus, joka luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 14 luvun 8 §:n nojalla jää kokonaan tai 
osittain talletussuojan ulkopuolelle. Mitä täs-
sä momentissa säädetään, ei sovelleta, jos su-
lautuvia talletuspankkeja pidetään luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 14 luvun 8 §:n 
6 momentissa tarkoitetulla tavalla yhtenä tal-
letuspankkina mainitun pykälän 1 momentis-
sa tarkoitettua talletussuojan ylärajaa sovel-
lettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään tal-
lettajasta ja tallettajan irtisanomisoikeudesta 
sulautumisen yhteydessä, koskee vastaavasti 
luottolaitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvaan toiseen valtioon 
sekä sellaista sulautumista, jossa vastaanot-
tava luottolaitos rekisteröidään toiseen valti-
oon. Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos 
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa sää-
detyn talletussuojan piirissä oleva talletus 
kokonaan tai osittain jää talletussuojan ulko-
puolelle toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle 
annettavassa ilmoituksessa luottolaitoksen on 
selvitettävä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 14 luvun 11 §:n perusteella annettuihin 
tietoihin tulevat muutokset.  
— — — — — — — — — — — — — —  
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9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 
6 momentissa säädetään jakautuvan yhtiön 
veloista, ei sovelleta velkaan tai velan osaan, 
joka voidaan korvata luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 14 luvussa tarkoitetusta talletus-
suojarahastosta tai sijoituspalvelulain 
(747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta korvaus-
rahastosta. 
 
 

10 § 
Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 2—5 §:ssä 

sekä 17 luvun 6, 7 ja 15 §:ssä säädetään vel-
kojasta, sovelletaan tämän luvun säännöksiä 
sovellettaessa siihen, jonka hyväksi luottolai-
tos on antanut takauksen tai muun siihen rin-
nastettavan sitoumuksen tai jolle luottolai-
toksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen 
perusteella voi syntyä rahamääräinen saata-
va, jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 
7 §:n 1 momentissa tarkoitetun luottolaitok-
sen vastattavaksi. 
 

23 § 
Jos liikepankin omaisuus on luovutettu 

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 
ellei 24 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä 
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan 
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 14 luvun 8 §:n 7 momen-
tin nojalla. 
 

 
25 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnalla on osakeyhtiölain 

22 luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus, jos se 
katsoo tallettajien edun sitä vaativan, nostaa 
vahingonkorvauskanne luottolaitoksen lu-
kuun luottolaitostoiminnasta annetun lain 
21 luvun 1 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yh-
teisöä vastaan. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
 

————— 
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5. 

Laki 
säästöpankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan säästöpankkilain (1502/2001) 7 luku, 
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 40 h §:n 1—2 momentti, 40 i, 41, 41 a ja 62 §, 69 §:n 2 mo-

mentti, 78 §:n 3 momentti, 82 §, 87 i §:n 6 momentti, 87 j §:n 2 momentti, 106 §, 107 §:n 
1 momentti, 108 §, 120 §:n 1 momentti, 122 §:n 2 momentti, 124 §:n johdantokappale sekä 
125 ja 127 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 106 §, 107 §:n 1 momentti ja 124 §:n johdanto-
kappale laissa 123/2007, 40 h §:n 1—2 momentti ja 40 i § laissa 1066/2006, 41 § laeissa 
123/2007 ja 1423/2007, 41 a §, 62 §, 69 §:n 2 momentti, 78 §:n 3 momentti, 82 §, 87 j §:n 
2 momentti, 120 §:n 1 momentti, 122 §:n 2 momentti ja 125 § laissa 1423/2007, 87 i §:n 
6 momentti laissa 762/2012 sekä 108 § laissa 590/2003, seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Säästöpankki ja säästöpankkiosakeyhtiö 
ovat luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(  /  ) tarkoitettuja talletuspankkeja, joiden 
erityistarkoituksena on säästämisen edistä-
minen. 
 

40 h § 
Säästöpankin säännöissä voidaan määrätä, 

että säästöpankilla on oikeus hankkia tai lu-
nastaa omia kantarahasto-osuuksia. 

Säännöissä on tällöin määrättävä: 
1) onko kysymys hankkimisesta vai lunas-

tamisesta; 
2) onko säästöpankilla oikeus hankkimi-

seen tai lunastamiseen; 
3) mitä osuuksia määräys koskee ja tarvit-

taessa, missä järjestyksessä osuudet hanki-
taan tai lunastetaan; 

4) noudatettava menettely; 
5) osuuksista maksettava vastike tai sen 

laskemisessa käytettävät perusteet; 
6) mitä varoja vastikkeen maksuun voidaan 

käyttää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 i § 
Päätöstä omien kantarahasto-osuuksien 

hankkimisesta tai lunastamisesta ei saa tehdä 
siten, että säästöpankilla hallussaan tai luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 

6 §:n mukaisesti panttina olevien omien kan-
tarahasto-osuuksien ja säästöpankin tytäryh-
teisön hallussa olevien emopankin kantara-
hasto-osuuksien yhteenlaskettu määrä olisi 
yli yksi kymmenesosa kaikista osuuksista. 
 

41 § 
Säästöpankin voittona saadaan, jollei 

40 §:n 2 momentista tai 41 a §:stä taikka 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
8 §:stä muuta johdu, jakaa kantarahasto-
osuuksille ja pääomalainoille enintään halli-
tuksen esittämä määrä, joka ei ylitä viimeksi 
kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen 
mukaisen voiton ja säästöpankin muun va-
paan oman pääoman yhteenlaskettua määrää, 
vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla, 
muilla 2 momentissa tarkoitetuilla jakokel-
vottomilla erillä, määrällä, jolla säästöpankin 
tilinpäätöksessä tehdyt, kirjanpitolain 
(1336/1997) 5 luvun 15 §:ssä tarkoitetut va-
raukset sekä tehtyjen ja suunnitelman mu-
kaisten poistojen erotus on tilinpäätöksessä 
merkitty vapaaseen omaan pääomaan, sekä 
määrällä, joka lain tai sääntöjen mukaan on 
merkittävä vararahastoon tai muuten jätettävä 
jakamatta. Kantarahasto-osuuksille voidaan 
voitto-osuutena jakaa vain voittoa ja muuta 
vapaata omaa pääomaa, joka on syntynyt 
kantarahaston muodostamisen jälkeen. Tässä 
momentissa tarkoitettuun pääomalainaan so-
velletaan, mitä luottolaitosten ja sijoituspal-
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veluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädetään. 

Siitä osasta säästöpankin voittoa, jota ei 
käytetä vararahaston korottamiseen, voiton 
jakamiseen kantarahasto-osuuksille tai pää-
omalainoille tai jätetä säästöpankin vapaa-
seen omaan pääomaan, voidaan varoja isän-
tien päätöksellä hallituksen esittämää määrää 
ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämi-
seen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituk-
siin. Voittovaroja ei kuitenkaan ilman Fi-
nanssivalvonnan suostumusta saa käyttää täs-
sä momentissa tarkoitettuihin säästäväisyyttä 
edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin 
ennen kuin säästöpankin luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tusta vakuusrahastosta saama avustuslaina on 
korkoineen maksettu takaisin 
 

41 a § 
Säästöpankin varoja ei saa jakaa, jos jaosta 

päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää säästö-
pankin olevan maksukyvytön tai jaon aiheut-
tavan maksukyvyttömyyden tai jos varojen 
jakaminen johtaisi omien varojen vähenemi-
seen alle luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 1 §:n mukaisen vähimmäismäärän. 
 

62 § 
Kombinaatiosulautumisessa perustettavalle 

säästöpankille on haettava luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 4 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettu toimilupa. Kombinaatiosulautumista ei 
saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä 
toimilupaa. 

Jos sulautumiseen osallistuvien säästö-
pankkien peruspääomien ja vararahastojen 
yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 
2 §:ssä säädetään, perustettavan säästöpankin 
perustamispääoman on oltava vähintään su-
lautumiseen osallistuvien säästöpankkien pe-
ruspääomien ja vararahastojen yhteenlaskettu 
määrä. 

69 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että talletus-
suojaan sovelletaan, mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 14 luvun 15 §:ssä sääde-

tään, jos tallettajan sulautumiseen osallisissa 
säästöpankeissa olevien talletusten yhteen-
laskettu määrä ylittää mainitun lain 14 luvun 
8 §:ssä säädetyn talletussuojan enimmäisra-
jan. Tallettajalla on oikeus kuuden kuukau-
den kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
irtisanoa alkuperäisten sopimusehtojen estä-
mättä sellainen talletus, joka luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 14 luvun 8 §:n nojalla 
jää kokonaan tai osittain talletussuojan ulko-
puolelle. Mitä tässä momentissa säädetään, ei 
sovelleta, jos sulautuvia säästöpankkeja pide-
tään luottolaitostoiminnasta annetun lain 
14 luvun 8 §:n 6 momentissa tarkoitetulla ta-
valla yhtenä talletuspankkina mainitun pykä-
län 1 momentissa tarkoitettua talletussuojan 
ylärajaa sovellettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

78 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi siten kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 12 luvun 11 §:n 1 momentissa sääde-
tään. 
 

82 § 
Jakautumisessa perustettavalle säästöpan-

kille on haettava luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettu toimilu-
pa. Tässä pykälässä tarkoitettua jakautumista 
ei saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä 
toimilupaa. 
 
 

87 i 
Jakautumiseen osallistuvat säästöpankit 

vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan 
säästöpankin velasta, joka on syntynyt ennen 
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekiste-
röity. Sellaisista jakautuvan säästöpankin ve-
loista, joista toinen säästöpankki vastaa ja-
kautumissuunnitelman mukaan, säästöpankin 
vastuun kokonaismäärä on kuitenkin enin-
tään sille jäävän tai siirtyvän netto-
omaisuuden arvo. Jakautumissuunnitelmassa 
mainitusta velasta velkoja voi vaatia suori-
tusta yhteisvastuun perusteella vasta, kun on 
todettu, ettei hän saa suoritusta velalliselta tai 
vakuudesta. Lunastushinnan maksamista 
koskevasta vastuusta säädetään 87 f §:n 
5 momentissa. Mitä edellä tässä momentissa 
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säädetään velasta, ei sovelleta velkaan tai ve-
lan osaan, joka voidaan korvata luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 14 luvussa tarkoite-
tusta talletussuojarahastosta tai sijoituspalve-
lulain (747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta 
korvausrahastosta. 
 

87 j 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi siten kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 12 luvun 11 §:n 1 momentissa sääde-
tään. 
 
 

106 § 
Tilintarkastajan tehtävä ei lakkaa säästö-

pankin joutuessa selvitystilaan. Mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 12 luvussa 
säädetään tilintarkastuksesta, noudatetaan 
myös voimassa selvitystilan aikana. Tilintar-
kastuskertomuksen tulee lisäksi sisältää lau-
suma siitä, onko selvitystilaa tilintarkastajan 
mielestä aiheettomasti pitkitetty. 
 
 

107 § 
Kun säästöpankki on asetettu selvitystilaan, 

hallituksen ja toimitusjohtajan on viivytyk-
settä laadittava tilinpäätös ja konsernitilin-
päätös sitä selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, 
jolta tilinpäätöstä ei ole vielä esitetty säästö-
pankin isäntien kokouksessa. Tilinpäätös on 
esitettävä mahdollisimman pian säästöpankin 
isäntien kokouksessa. Tilinpäätökseen ja ti-
lintarkastukseen sovelletaan luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 12 lukua. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

108 § 
Kun isäntien kokous tai Finanssivalvonta 

on tehnyt päätöksen säästöpankin asettami-
sesta selvitystilaan, selvitysmiesten on viivy-
tyksettä tehtävä selvitystilaa koskevasta pää-
töksestä ja selvitysmiesten valinnasta ilmoi-
tus rekisteröimistä varten. Ilmoitus on lisäksi 
tehtävä talletussuojarahastolle ja, jos päätök-
sen selvitystilaan asettamisesta on tehnyt 
isäntien kokous, Finanssivalvonnalle. Ilmoi-
tus on tehtävä myös vakuusrahastolle ja si-

joittajien korvausrahastolle, jos säästöpankki 
on rahaston jäsen. 
 
 

120 § 
Jos säästöpankin omaisuus on luovutettu 

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 
ellei 121 §:n 2 momentista muuta johdu. Mi-
tä tässä momentissa säädetään tallettajasta, ei 
sovelleta talletussuojarahastoon, jolle talletta-
jan oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 14 luvun 8 §:n 7 mo-
mentin nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

122 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vahingonkorvauskanteen nostamisesta 
säästöpankin lukuun luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 21 luvun 1 §:n nojalla päättää 
isäntien kokous. Hallituksella on lisäksi oi-
keus päättää rangaistavaan tekoon perustuvan 
korvauskanteen nostamisesta. 
 
 

124 § 
Säästöpankin lukuun luottolaitostoiminnas-

ta annetun lain 21 luvun 1 §:n nojalla ajetta-
vaa kannetta ei voida nostaa, ellei kanne pe-
rustu rangaistavaan tekoon: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

125 § 
Finanssivalvonnalla on oikeus, jos se kat-

soo tallettajien tai kantarahasto-osuuden 
omistajien edun sitä vaativan, nostaa vahin-
gonkorvauskanne säästöpankin lukuun luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 21 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä vas-
taan. 
 
 

127 §  
Joka tahallaan rikkoo tilintarkastajan 64 tai 

84 §:ssä tarkoitetun lausunnon laatimista 
koskevia säännöksiä, on tuomittava, jollei te-
ko ole vähäinen tai siitä muualla laissa sääde-
tä ankarampaa rangaistusta, säästöpankkiri-
koksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi. 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 

Tällä lailla kumottavia 93—100 §:ää sovel-
letaan kuitenkin 30 päivään kesäkuuta 2015 
asti. 

— — — — — — — — — — — — — —  
————— 

 
 
 
 
 
 

6. 

Laki 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamises-

ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

(423/2013) 5 §, sekä 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 2 ja 4 momentti, 11 §:n 2 moment-

ti, 12 §:n 3 momentti, 13 ja 32 § sekä 50 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokseen sovelletaan osuuskuntala-
kia (421/2013), jollei jäljempänä tässä laissa 
tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  
/  ) toisin säädetä. 
 

4 § 
Luottolaitoksen jakokelpoisen ylijäämän 

rajoituksista säädetään osuuskuntalain 12 lu-
vun 1 §:ssä ja 16 luvun 2 ja 6 §:ssä. Tämän 
lisäksi mainittuun ylijäämään sovelletaan, 
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
11 luvun 8 §:ssä säädetään omien varojen 
vähimmäismäärästä johtuvasta rajoituksesta. 
Edellä tarkoitettuja eriä ei myöskään lueta 
konsernitaseen perusteella laskettavaan emo-
osuuskunnan jaettavaan määrään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokselle osuuksista tai osakkeista 
suoritettua määrää ei saa palauttaa, jos palau-
tus johtaa omien varojen vähenemiseen alle 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 
1 §:n mukaisen vähimmäismäärän. Finanssi-
valvonta voi erityisestä syystä myöntää mää-
räajaksi poikkeuksen palautuskiellosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa 
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain 
14 luvun 8 §:ssä säädetyn talletussuojan 
enimmäisrajan, talletussuojaan sovelletaan 
mainitun lain 14 luvun 15 §:ää. Tallettajalla 
on oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoi-
tuksen saatuaan irtisanoa alkuperäisten sopi-
musehtojen estämättä sellainen talletus, joka 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 14 luvun 
8 §:n nojalla jää kokonaan tai osittain talle-
tussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä momentis-
sa säädetään, ei sovelleta, jos sulautuvia tal-
letuspankkeja pidetään luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 14 luvun 8 §:n 6 momentissa 
tarkoitetulla tavalla yhtenä talletuspankkina 
mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua 
talletussuojan ylärajaa sovellettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä tässä pykälässä säädetään tallettajasta 
ja tallettajan irtisanomisoikeudesta sulautu-
misen yhteydessä, koskee vastaavasti luotto-
laitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan talous-
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alueeseen kuuluvaan toiseen valtioon sekä 
sellaista sulautumista, jossa vastaanottava 
luottolaitos rekisteröidään toiseen valtioon. 
Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa säädetyn 
talletussuojan piirissä oleva talletus koko-
naan tai osittain jää talletussuojan ulkopuo-
lelle toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle an-
nettavassa ilmoituksessa luottolaitoksen on 
selvitettävä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 14 luvun 11 §:n perusteella annettuihin 
tietoihin tulevat muutokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sulautumiseen osallistuvien luottolai-
tosten yhteenlaskettu osuuspääoma on vä-
hemmän kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 10 luvun 2 §:ssä säädetään, perustet-
tavan luottolaitoksen perustamispääoman on 
oltava vähintään sulautumiseen osallistuvien 
luottolaitosten yhteenlasketun osuuspääoman 
määräinen. 
 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä osuuskuntalain 21 luvun 17 §:n 
6 momentissa säädetään jakautuvan osuus-
kunnan velasta, ei sovelleta velkaan tai velan 
osaan, joka voidaan korvata luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 14 luvussa tarkoitetus-
ta talletussuojarahastosta taikka sijoituspal-
velulain (747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta 
korvausrahastosta. 
 

13 § 
Mitä osuuskuntalain 18 luvun 2—5 §:ssä ja 

21 luvun 6, 7 ja 16 §:ssä säädetään velkojas-
ta, sovelletaan siihen, jonka hyväksi luotto-
laitos on antanut takauksen tai muun siihen 
rinnastettavan sitoumuksen tai jolle luottolai-
toksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen 
perusteella voi syntyä rahamääräinen saata-
va, jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 
7 §:n 1 momentissa tarkoitetun luottolaitok-
sen vastattavaksi. 
 

32 § 
Jos osuuspankin omaisuus on luovutettu 

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 
ellei 38 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä 
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan 
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 14 luvun 8 §:n 6 momen-
tin nojalla. 
 

50 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnalla on osuuskuntalain 25 
luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus nostaa va-
hingonkorvauskanne luottolaitoksen lukuun 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 21 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä vas-
taan, jos se katsoo tallettajien tai sijoitus-
osuuden omistajien edun sitä vaativan. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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7. 

Laki 
talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) 1 §, 9 §:n 1 ja 4 mo-

mentti, 13 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti sekä 18, 19, 21—23, 38 ja 39 §, sellaisina kuin 
niistä ovat 1 § laissa 425/2013 ja 21 § osaksi laissa 1359/2010, sekä 

lisätään 17 §:ään uusi 3 momentti ja 32 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään talletuspankkien yh-
teenliittymän (yhteenliittymä) keskusyhteisö-
nä toimivan osuuskunnan (keskusyhteisö) se-
kä keskusyhteisön jäsenenä olevan talletus-
pankin ja muun luottolaitoksen (jäsenluotto-
laitos) sekä yhteenliittymään kuuluvien mui-
den yritysten toiminnalle asetettavista vaati-
muksista. Keskusyhteisöön sovelletaan 
osuuskuntalakia (421/2013) ja jäsenluottolai-
tokseen luottolaitostoiminnasta annettua la-
kia (  /  ), jollei tästä laista muuta johdu. 
 

9 § 

Tilinpäätös ja tilintarkastus 

Keskusyhteisön tilinpäätöksen ja konserni-
tilinpäätöksen laatimisessa sekä tilintarkas-
tuksessa noudatetaan luottolaitostoiminnasta 
annetun lain säännöksiä. Jäsenluottolaitok-
seen ei sovelleta, mitä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 12 luvun 12 §:ssä säädetään 
osavuosikatsauksesta ja vuosikatsauksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Keskusyhteisön jäsenluottolaitoksen on pi-
dettävä jäljennös 2 momentissa tarkoitetusta 
tilinpäätöksestä jokaisen nähtävänä ja annet-
tava siitä jäljennöksiä noudattaen, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 12 luvun 
11 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään. Keskus-
yhteisöstä ja jäsenluottolaitoksista ja niiden 
tytäryrityksistä on laadittava yhdistelty osa-
vuosikatsaus ja vuosikatsaus noudattaen so-
veltuvin osin, mitä 2 momentissa ja luottolai-

tostoiminnasta annetun lain 12 luvun 12 §:ssä 
säädetään. Keskusyhteisön jäsenluottolaitok-
sen on annettava jokaiselle sitä pyytävälle 
jäljennös yhdistellystä osavuosikatsauksesta 
niin kuin luottolaitostoiminnasta annetun lain 
12 luvun 11 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Toimiluvan myöntämisen edellytykset 

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että 
keskusyhteisö ja muut yhteenliittymään kuu-
luvat yritykset täyttävät niiden toiminnalle 
tässä laissa asetetut vaatimukset ja koko yh-
teenliittymä sen taloudelliselle asemalle tässä 
laissa asetetut vaatimukset ja että keskusyh-
teisöä johdetaan ammattitaitoisesti sekä ter-
veiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mu-
kaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Yhteenliittymän ohjaus 

Keskusyhteisö ohjaa yhteenliittymän toi-
mintaa. Keskusyhteisöllä on oltava ohjeet yh-
teenliittymään kuuluville yrityksille niiden 
maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tur-
vaamiseksi tarvittavista laadullisista vaati-
muksista ja niiden riskien hallinnasta, luotet-
tavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta 
sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden 
noudattamisesta yhteenliittymän yhdistellyn 
tilinpäätöksen laatimisessa. Tässä pykälässä 
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tarkoitetuissa ohjeissa on otettava huomioon, 
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 7—
9 ja 12 luvussa säädetään. Siltä osin kuin täs-
sä pykälässä tarkoitettuja ohjeita sovelletaan 
jäsenluottolaitokseen, johon sovelletaan 
21 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia, ohjeet on 
Finanssivalvonnan etukäteen hyväksyttävä. 
Keskusyhteisö voi lisäksi säännöissään mää-
rätyllä tavalla vahvistaa jäsenluottolaitoksille 
yleisiä toimintaperiaatteita noudatettaviksi 
näiden yhteenliittymän kannalta merkittäväs-
sä toiminnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä1 momentissa tarkoitettujen ohjeiden 
tarkemmasta sisällöstä. 
 

18 § 

Yleissäännös yhteenliittymään kuuluvien yri-
tysten hallinnosta ja ohjauksesta 

Yhteenliittymään kuuluva yritys ei saa 
toiminnassaan ottaa niin suurta riskiä, että 
siitä aiheutuu olennaista vaaraa yhteenliitty-
mään kuuluvien yritysten yhdistellylle vaka-
varaisuudelle tai maksuvalmiudelle. Keskus-
yhteisöllä on oltava yhteenliittymän tehok-
kaan riskienhallinnan mahdollistava luotetta-
va hallinto sekä yhteenliittymän toimintaan 
nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät 
riskienhallintajärjestelmät. Keskusyhteisön 
on täytettävä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 7—9 luvussa konsolidointiryhmän emo-
yritykselle asetetut vaatimukset. 
 
 

19 § 

Yhteenliittymän taloudellista asemaa koske-
vat vaatimukset 

Yhteenliittymään kuuluvilla yrityksillä on 
oltava omia varoja yhteensä vähintään luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 
1 §:ssä tarkoitettu määrä. Tässä momentissa 
tarkoitettu määrä lasketaan noudattaen, mitä 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten va-
kavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) 
N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 575/2013, jäljempänä EU:n vaka-

varaisuusasetus, säädetään konsolidoitujen 
omien varojen määrän laskemisesta, jollei 
2 ja 3 momentista muuta johdu. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettua vaatimus-
ta laskettaessa yhteenliittymän omista varois-
ta vähennetään jäsenluottolaitoksen tai sen 
konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen 
liikkeeseen laskemat pääomatodistukset ja 
muut omanpääomanehtoiset erät, jotka on 
merkinnyt luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 13 luvussa tarkoitettu vakuusrahasto, 
jonka jäsen jäsenluottolaitos on. 

Vakuutusyhtiöön, joka ei merkittävissä 
määrin harjoita muuta liiketoimintaa kuin 
luottovakuutusten myöntämistä yhteenliitty-
män jäsenluottolaitoksille, sovelletaan tätä 
pykälää laskettaessa yhteenliittymän omien 
varojen määrää. Tällaisen vakuutusyhtiön ta-
soitusmäärä rinnastetaan EU:n vakavarai-
suusasetuksen 62 artiklassa tarkoitettuihin 
eriin. Muilta osin tällaisen vakuutusyhtiön 
omiin varoihin ja omien varojen vähim-
mäismäärän laskemiseen sovelletaan, mitä 
mainitussa asetuksessa säädetään. 

Yhteenliittymään sovelletaan muilta osin, 
mitä EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 10 ja 11 lu-
vussa säädetään luottolaitoksen konsoli-
doidulle taloudelliselle asemalle asetettavista 
vaatimuksista, taloudellista asemaa koskevi-
en konsolidoitujen tietojen ilmoittamisesta ja 
konsolidoidusta valvonnasta.  

Mitä EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja 
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa sää-
detään emoyrityksestä, sovelletaan keskusyh-
teisöön, ja mitä niissä säädetään tytäryrityk-
sistä, sovelletaan soveltuvin osin yhteenliit-
tymään kuuluviin muihin yrityksiin, jollei 
tässä laissa toisin säädetä. 

Finanssivalvonta antaa tarkemmat määrä-
ykset tämän pykälän täytäntöönpanosta. 
 

21 § 

Jäsenluottolaitoksen taloudellista asemaa 
koskevat vaatimukset 

Keskusyhteisön suostumuksella jäsenluot-
tolaitokseen voidaan jättää soveltamatta, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 
1 §:ssä säädetään luottolaitoksen taloudelli-
selle asemalle asetettavista määrällisistä vaa-
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timuksista. Jäsenluottolaitoksella on kuiten-
kin oltava luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 10 luvun 1 §:ssä mainitussa asetuksessa 
tarkoitettujen riskien kattamiseksi omia varo-
ja vähintään tämän pykälän 2—4 momentissa 
säädetty määrä. Keskusyhteisö ei saa antaa 
tässä momentissa tarkoitettua suostumusta 
jäsenluottolaitokselle, jos tämä on aiemmin 
laiminlyönyt noudattaa keskusyhteisön an-
tamia 17 §:ssä tarkoitettuja ohjeita eikä lai-
minlyönti ole ollut vähäinen. 

Keskusyhteisö voi antaa tässä pykälässä 
tarkoitetun suostumuksen enintään kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Keskusyhteisön on 
omasta aloitteestaan tai Finanssivalvonnan 
vaatimuksesta peruutettava suostumus tai ra-
joitettava sitä, jos jäsenluottolaitos merkittä-
västi tai toistuvasti laiminlyö noudattaa kes-
kusyhteisön 17 §:n nojalla antamia ohjeita. 

Jäsenluottolaitoksella, johon sovelletaan 
1 momenttia, on oltava sen vakavaraisuuden 
turvaamiseksi omia varoja vähintään määrä, 
joka vastaa 80:tä prosenttia luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 10 luvun 1 §:ssä sää-
detystä määrästä. 

Jos jäsenluottolaitokseen sovelletaan 
1 momenttia, EU:n vakavaraisuusasetuksessa 
tarkoitettu asiakasriski ei saa olla yli 
40 prosenttia luottolaitoksen omista varoista. 
Jos asiakasyhteisö on luottolaitos tai sijoitus-
palveluyritys, asiakasriski ei saa olla yli 
40 prosenttia luottolaitoksen omista varoista 
taikka, jos tämä määrä on pienempi kuin 
240 miljoonaa euroa, luottolaitoksen sisäises-
ti vahvistaman määrän, joka ei saa olla suu-
rempi kuin 240 miljoonaa euroa eikä suu-
rempi kuin 100 prosenttia luottolaitoksen 
omista varoista. Finanssivalvonta voi erityi-
sestä syystä myöntää luottolaitokselle luvan 
poiketa viimeksi mainitusta rajasta. Luotto-
laitokseen tai sijoituspalveluyritykseen koh-
distuvalla asiakasriskillä tarkoitetaan tätä 
momenttia sovellettaessa myös sellaiseen 
asiakaskokonaisuuteen kohdistuvaa asiakas-
riskiä, johon kuuluu vähintään yksi luottolai-
tos tai sijoituspalveluyritys. Tätä momenttia 
sovellettaessa asiakaskokonaisuuteen kuulu-
vien muiden asiakkaiden kuin luottolaitosten 
tai sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettu 
asiakasriski ei kuitenkaan saa ylittää 1 mo-
mentissa säädettyä määrää. Tämän momentin 
mukaisen rajoituksen laskemiseen sovelle-

taan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 11 §:n 3 momenttia. Mitä viimeksi 
mainitussa lainkohdassa säädetään luottolai-
toksen kanssa samaan konsolidointiryhmään 
kuuluvaan yritykseen kohdistuvista asiakas-
riskeistä, sovelletaan myös asiakasriskeihin, 
jotka kohdistuvat jäsenluottolaitoksen kanssa 
samaan yhteenliittymään kuuluvaan yrityk-
seen. 

Jäsenluottolaitos, johon sovelletaan 1 mo-
menttia, ei saa sijoittaa EU:n vakavaraisuus-
asetuksen 89 artiklassa tarkoitettuihin sijoi-
tuksiin enempää kuin 25 prosenttia luottolai-
toksen omista varoista. Jäsenluottolaitoksella 
saa olla 1 momentissa tarkoitettuja sijoituksia 
enintään 75 prosenttia luottolaitoksen omista 
varoista. 

Mitä tässä pykälässä säädetään luottolai-
toksen taloudelliselle asemalle asetettavista 
vaatimuksista, sovelletaan myös konsolidoi-
tuihin vaatimuksiin. 
 

22 § 

Eräiden luottolaitostoiminnasta annetun lain 
säännösten soveltaminen 

Jäsenluottolaitoksen on ilmoitettava luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
1 §:ssä tarkoitetut tiedot Finanssivalvonnan 
sijasta keskusyhteisölle niin kuin mainitussa 
pykälässä säädetään. 

Keskusyhteisön on laadittava luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 11 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettu arvio siitä, täyttävätkö jäsenluotto-
laitokset niiden taloudelliselle asemalle tässä 
luvussa asetetut vaatimukset. 
 

23 § 

Yhteenliittymään kuuluvan yrityksen hallinto 
ja ohjaus  

Keskusyhteisön suostumuksella jäsenluot-
tolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva 
yritys voi jättää noudattamatta, mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 7 ja 9 luvussa 
ja EU:n vakavaraisuusasetuksessa säädetään 
luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään 
kuuluvan yrityksen hallinnosta ja riskien laa-
dullisesta hallinnasta. 
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Jäsenluottolaitokseen ei sovelleta EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 7 ja 8 osaa. Jäsenluot-
tolaitoksen on kuitenkin julkistettava EU:n 
vakavaraisuusasetuksen mukaisesti vähin-
tään: 

1) tieto siitä, että jäsenluottolaitos kuuluu 
talletuspankkien yhteenliittymään; 

2) tieto siitä, minkä keskusyhteisön tilin-
päätökseen yhteenliittymän vakavaraisuutta 
koskevat tiedot sisältyvät; 

3) määrä, jolla omien varojen vähimmäis-
määrä alittaa kunkin 21 §:ssä tarkoitetun 
luottolaitostoiminnasta annetun lain mukai-
sen omien varojen vaatimuksen sekä muut 
tiedot tämän lain 21 §:ssä tarkoitetun poikke-
uksen soveltamisesta jäsenluottolaitokseen. 

Keskusyhteisö ei saa antaa 1 momentissa 
tarkoitettua suostumusta jäsenluottolaitoksel-
le, joka on laiminlyönyt noudattaa keskusyh-
teisön antamia 17 §:ssä tarkoitettuja ohjeita, 
jos laiminlyönti ei ole vähäinen. Keskusyh-
teisö voi antaa tässä pykälässä tarkoitetun 
suostumuksen enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. 
 
 

32 § 

Yhteenliittymään kuuluvien yritysten valvon-
ta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta hoitaa sille tässä ja muu-

alla laissa säädettyjä tehtäviä, jollei luottolai-
tosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää po-
litiikkaa koskevien erityistehtävien antami-
sesta Euroopan keskuspankille annetusta 

neuvoston asetuksesta (EU) N:o1024/2013 
muuta johdu. 
 
 

38 § 

Salassapitovelvollisuus 

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
15 luvun 14 ja 15 §:ssä säädetään salassapi-
tovelvollisuudesta ja oikeudesta luovuttaa 
tietoja luottolaitoksesta, sovelletaan myös 
keskusyhteisössä. Yhteenliittymään kuuluvat 
yritykset, vakuusrahasto, johon keskusyhtei-
sön jäsenluottolaitokset kuuluvat, sekä jäsen-
luottolaitosten keskinäinen vakuutusyhtiö 
saavat lisäksi mainittujen pykälien estämättä 
antaa tietoja toisilleen. Tässä momentissa 
tarkoitettuja tietoja saa luovuttaa kuitenkin 
ainoastaan sille, jota koskee edellä mainituis-
sa pykälissä säädetty tai sitä vastaava salas-
sapitovelvollisuus. 
 

39 § 

Kanteen nostaminen talletuspankin lukuun 

Keskusyhteisöllä on oikeus, jos se katsoo 
tallettajien edun sitä vaativan, nostaa vahin-
gonkorvauskanne keskusyhteisön jäsenenä 
olevan talletuspankin lukuun luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 21 luvun1 §:ssä tarkoi-
tettua henkilöä tai yhteisöä vastaan. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20   . 

————— 
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8. 

Laki 
talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 16 §:n muuttami-

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan talletuspankin toiminnan keskeyttämisestä annetun lain (1509/2001) 1 §, sellai-

sena kuin se on laissa 125/2007, sekä 
lisätään 16 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
1 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 8 §:ssä tar-
koitettuihin talletuspankkeihin (pankki). 

Tämän lain 1, 2—10 ja 15 §:ää sekä 16 §:n 
1 ja 3 momenttia sovelletaan lisäksi Finans-
sivalvonnasta annetun lain (878/2008) 6 §:n 
16 kohdassa tarkoitettuun ulkomaiseen ETA-
sivuliikkeeseen. Jäljempänä 3 §:stä poiketen 
Finanssivalvonta on toimivaltainen viran-
omainen tekemään päätöksen sivuliikkeen 
toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä. 
 
 
 

16 § 

Keskeytyksen lakkaaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toiminnan 

keskeytys lakkaa sen estämättä, mitä edellä 
tässä pykälässä säädetään, kun sivuliikkeen 
kotivaltion viranomainen päättää luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 19 luvun 1 §:n 
1 kohdassa tarkoitetusta tervehdyttämistoi-
mesta tai 2 kohdassa tarkoitetun likvidaatio-
menettelyn aloittamisesta luottolaitoksessa, 
johon sivuliike kuuluu. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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9. 

Laki 
valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) 11 a §:n 1 momentin 2 kohta, 

12 a §:n 4 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 19 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 
11 a §:n 1 momentin 2 kohta laissa 603/2010, 12 a §:n 4 momentti laissa 1371/2010 sekä 
14 §:n 1 momentti ja 19 a §:n 1 momentti laissa 126/2007, seuraavasti: 
 

11 a § 

Tukihakemukseen velvoittaminen 

Valtioneuvosto voi määrätä Suomessa toi-
miluvan saaneen pankin tai sen omistusyhtei-
sön tekemään rahastolle hakemuksen valtio-
neuvoston tarpeelliseksi katsoman rahoitus-
tuen saamiseksi, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) pankilla ei ole esittää riittäviä toimenpi-
teitä vakavaraisuutensa ja konsolidoidun va-
kavaraisuutensa saattamiseksi luottolaitos-
toiminnasta annetussa laissa (  /  ) edellytetyn 
mukaiseksi taikka vakavaraisuutensa ja kon-
solidoidun vakavaraisuutensa säilyttämiseksi 
mainitun lain mukaisena eikä vakavaraisuu-
den ja konsolidoidun vakavaraisuuden tur-
vaaminen ole mahdollista ilman valtion ra-
hoitustukea; ja 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 a § 

Tuen kohteena olevan pankin tappioiden kat-
taminen ja muut tuelle asetettavat erityiset 

ehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuen ehdoissa on lisäksi määriteltävä tuen 

kohteena olevan pankin johdolle maksettavi-
en palkkioiden enimmäismäärä, jos se on 
tarpeen luottolaitostoiminnasta annetun lain 
8 luvun 3 §:ssä säädettyjen luottolaitosten 
palkitsemisjärjestelmille asetettujen tavoit-
teiden saavuttamisen varmistamiseksi.  

14 § 

Tukitoimista päättäminen 

Tukitoimiin liittyvistä asioista päättää val-
tiovarainministeriö, jollei niistä päättämistä 
ole säädetty valtioneuvoston yleisistunnon 
tehtäväksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 a § 

Yhtiöitä koskevat eräät säännökset 

Omaisuudenhoitoyhtiön tai muun 1 §:n 
4 momentissa tarkoitetun yhtiön tai niiden 
omistaman yhtiön osakkeisiin ei sovelleta 
valtion talousarviosta annetun lain 
(423/1988) 24 §:n 1 momenttia eikä valtion 
yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta an-
nettua lakia (1368/2007). Omaisuudenhoito-
yhtiöön sovelletaan osakeyhtiöistä voimassa 
olevan lainsäädännön lisäksi, mitä luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 15 luvun 1—3 
§:ssä säädetään asiakkaansuojasta, 15 luvun 
14 ja 15 §:ssä salassapitovelvollisuudesta ja 
21 luvun 4 §:ssä salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta sekä Finanssivalvonnasta anne-
tun lain (878/2008) 33 a §:ssä uhkasakosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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10. 

Laki 
Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 26 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se 

on laissa 1243/2011, seuraavasti: 
 

26 § 

Oikeus saada ja velvollisuus antaa tietoja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen Pankin on sen estämättä, mitä tie-

tojen salassapidosta muualla laissa säädetään, 
ilmoitettava viipymättä, Finanssivalvonnasta 
annetun lain (878/2008) 71 §:n 1 momentin 
1 ja 3 kohdassa tarkoitetuille viranomaisille, 
jos Suomen Pankin tietoon tulee Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan pankkivi-

ranomainen) perustamisesta sekä päätöksen 
N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komissi-
on päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 artiklassa 
tarkoitettu tai siihen rinnastettava kriisitilan-
ne Suomessa. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 
 
 

11. 

Laki 
kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain (688/2010) 2 §:n 1 momentin 3 ja 

6—8 kohta, 5 §, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohta ja 19 § sekä 
lisätään 10 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta ja 10 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 

3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) julkisyhteisöluotolla luottoa, joka on 
myönnetty Suomen valtiolle, suomalaiselle 
kunnalle tai muulle sellaiselle julkisyhteisöl-

le, joka luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuk-
sen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksessa (EU) N:o 575/2013 (jäljempänä 
EU:n vakavaraisuusasetus) säädettyä vaka-
varaisuusvaatimusta laskettaessa saadaan 
rinnastaa Suomen valtioon ja suomalaiseen 
kuntaan, sekä luottoa, jonka täytenä vakuute-
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na on tässä kohdassa tarkoitetun julkisyhtei-
sön takaus tai saaminen tällaiselta julkisyh-
teisöltä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) kiinnitysluottopankilla luottolaitostoi-
minnasta annetun lain (  /  )1 luvun 7 §:n 1 
momentissa tarkoitettua osakeyhtiömuotoista 
luottolaitosta, joka ei harjoita muuta liike-
toimintaa kuin kiinnitysluottopankkitoimin-
taa; 

7) talletuspankilla luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettua luot-
tolaitosta; 

8) luottoyhteisöllä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua 
luottolaitosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Kiinnitysluottopankin toimilupa 

Kiinnitysluottopankin toimilupa voidaan 
myöntää luottolaitostoiminnasta annetun lain 
1 luvun 7 §:ssä tarkoitetulle luottolaitokselle, 
joka täyttää tässä laissa säädetyt edellytykset. 
 
 

7 § 

Sallittu liiketoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinnitysluottopankin varoja saadaan sen 

lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sijoit-
taa ainoastaan sellaisiin saamisiin, joihin 
EU:n vakavaraisuusasetuksessa säädettyä 
vakavaraisuusvaatimusta laskettaessa saa-
daan mainitun asetuksen 113 artiklan nojalla 
soveltaa 0 tai 20 prosentin riskipainotusta, 
Varoja saadaan lisäksi sijoittaa muihin arvo-
paperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 1 §:n 
2 kohdassa tarkoitettuihin sekä 3 kohdassa 
tarkoitettuihin ja 2 kohtaan viittaaviin arvo-
papereihin, jotka ovat kaupankäynnin koh-
teena säännellyllä markkinalla tai hakemuk-
sesta kaupankäynnin kohteena monenkeski-
sessä kaupankäyntijärjestelmässä taikka niitä 
vastaavan kaupankäynnin kohteen kolman-
nessa maassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Kiinnitysluottopankin toiminnan luvanvarai-
suus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakijan on toimitettava Finanssivalvonnal-

le yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä lisäksi 
selvitys: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) vakuuksien arvostamista koskevista pe-
riaatteista ja menettelytavoista; 

7) siitä, että hakijan joukkolainarekisteri 
täyttää säädetyt vaatimukset; 

8) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
9 luvun 17 §:n 5 momentissa tarkoitetusta ta-
voitteesta. 

Tässä pykälässä tarkoitetun luvan edelly-
tyksenä on sen lisäksi, mitä 1 momentissa 
säädetään, ettei 2 momentin 8 kohdassa tar-
koitettu tavoite vaaranna luottolaitoksen 
muun liiketoiminnan kuin kiinnitysluotto-
pankkitoiminnan jälleenrahoitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Tilinpäätös ja osavuosikatsaus 

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksestä on 
käytävä ilmi sen lisäksi, mitä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 12 luvussa säädetään, 
myönnettyjen kiinteistövakuudellisten luotto-
jen, väliluottojen ja julkisyhteisöluottojen 
määrä sekä liikkeessä olevien katettujen 
joukkolainojen määrä sekä kiinteistövakuu-
dellisten luottojen vakuuksien ja väliluottojen 
arvostamisperusteet. Jos liikkeeseenlaskija 
on velvollinen käyttämään 14 §:ssä tarkoitet-
tua kiinteistön arvioitsijaa, tilinpäätöksestä 
on lisäksi käytävä ilmi käytetyt kiinteistönar-
vioitsijat. 

Kiinnitysluottopankkiin sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 luvun 
12 §:ssä säädetään talletuspankin velvolli-
suudesta julkistaa osavuosikatsaus ja vuosi-
katsaus. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 

————— 
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12. 

Laki 
hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) 1 § ja 26 §:n 2 momentti, sellai-

sina kuin ne ovat laissa 129/2007, seuraavasti: 
 

1 § 
Hypoteekkiyhdistys on luottolaitostoimin-

nasta annetussa laissa (  /  ) tarkoitettu luotto-
laitos. Sen erityistarkoituksena on etupäässä 
pitkäaikaisina lainoina hankituista varoista 
myöntää pitkäaikaisia lainoja pääasiassa joko 
kiinnitysvakuutta tai muuta turvaavaa va-
kuutta vastaan. 
 

26 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lisäpääoma voidaan maksaa takaisin aino-
astaan siten, ettei hypoteekkiyhdistyksen pe-

ruspääomaa vähennetä ja ettei minään vuon-
na makseta takaisin enempää kuin puolet 
edellisen vuoden voitosta. Lisäpääoman ta-
kaisinmaksuun sovelletaan lisäksi, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
8 §:ssä säädetään omien varojen vähim-
mäismäärästä johtuvista rajoituksista.  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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13. 

Laki 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 22 §, sel-

laisena kuin se on laissa 1362/2010, sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 §:n 3 momentin 1 kohta, 4 §:n 4 momentti, 17 §:n 

1 momentti, 18 §:n 1 momentin a ja h kohta, 21 §, 28 §:n 2 momentti ja 31 §:n 1 momentin 2 
kohta ja 2 momentti ja 35 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 4 
§:n 4 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentin a kohta ja 28 §:n 2 momentti laissa 
132/2007, ja 3 §:n 3 momentin 1 kohta ja 35 §:n 1 momentti laissa 763/2012, 21 § laissa 
1362/2010, 31 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 886/2008 sekä 2 momentti laissa 984/2013 sekä 
18 §:n 1 momentin h kohta laissa 174/2014, seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta 

annetun lain (  /  ) 1 luvun 7 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua luottolaitosta ja mainitun py-
kälän 2 momentissa tarkoitettua ulkomaista 
luottolaitosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 §  

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä 

säädetään, ryhmittymän muodostavat: 
1) säännellyt yritykset, joiden välillä vallit-

see luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 lu-
vun 12 §:ssä, sijoituspalvelulain 7 luvun 
2 §:ssä tai vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä 
tarkoitettu muu kuin edellä tässä pykälässä 
tarkoitettu merkittävä sidos sekä tällaisten 
yritysten tytäryritykset ja omistusyhteysyri-
tykset edellyttäen, että vähintään yksi sään-
nellyistä yrityksistä on rahoitusalan yritys, 
vähintään yksi on vakuutusalan yritys ja ra-
hoitus- ja vakuutusalan yritysten yhteenlas-
kettu osuus sekä kummankin toimialan yri-

tysten osuus erikseen ovat merkittäviä 4 §:n 
mukaisesti lasketulla tavalla; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Ryhmittymään sovellettavat kynnysarvot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kaksi tai useampi ryhmittymän samaan 

toimialaan kuuluvista yrityksistä tai sovellet-
taessa 1 momenttia, kaksi tai useampi rahoi-
tus- ja vakuutusalaan kuuluvista yrityksistä, 
muodostaa konsernin, johon ei kuulu olen-
naisessa määrin muun alan yrityksiä ja joka 
laatii konsernitilinpäätöksen, taseen sijasta 
otetaan näiden yritysten osalta huomioon 
konsernin tase sovellettaessa 1—3 momentin 
säännöksiä. Taseen ja konsernitaseen loppu-
summaan lisätään tätä pykälää sovellettaessa 
taseen ulkopuolisten sitoumusten luottovasta-
arvo, joka lasketaan luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuk-
sista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muut-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013, jäl-
jempänä EU:n vakavaraisuusasetus, mukai-
sesti. Omistusyhteysyrityksen taseen loppu-
summasta, taseen ulkopuolisista sitoumuksis-
ta, pääomavaatimuksesta ja liiketoiminnan 
tuotoista otetaan tätä pykälää sovellettaessa 
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huomioon ryhmittymään kuuluvien yritysten 
omistusyhteysyrityksessä yhteensä omista-
maa osuutta vastaava määrä. Jos omistusyh-
teys perustuu kokonaan tai osittain oikeuteen 
nimittää tai erottaa hallituksen jäseniä, taseen 
loppusummasta, taseen ulkopuolisista si-
toumuksista, pääomavaatimuksesta ja liike-
toiminnan tuotoista otetaan tätä pykälää so-
vellettaessa huomioon määrä, joka vastaa 
nimittämis- tai erottamisoikeuden kohteena 
olevien hallituksen jäsenten osuutta hallituk-
sen jäsenten kokonaismäärästä, jos tällä ta-
voin laskettu määrä on suurempi kuin omis-
tusosuuden perusteella laskettu määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 § 

Taloudellisen aseman valvonnan sovelta-
misala 

Sovellettaessa 18—23 §:ää ryhmittymään 
luetaan 3 §:stä poiketen ainoastaan rahoitus- 
ja vakuutusalan yritykset sekä ryhmittymän 
omistusyhteisö. Sovellettaessa 21—23 §:ää 
ryhmittymään luetaan edellä tässä momentis-
sa tarkoitetuista yrityksistä ainoastaan ryh-
mittymän emoyritys ja sen tytäryritykset sekä 
näiden kirjanpitolaissa tarkoitetut yhteisyri-
tykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Ryhmittymään kuuluvien yritysten omien va-
rojen ja omien varojen vähimmäismäärän 

laskeminen 

Sovellettaessa tämän luvun säännöksiä 
ryhmittymään kuuluvan yrityksen omilla va-
roilla ja omien varojen vähimmäismäärällä 
tarkoitetaan: 

a) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 1 §:n mukaisia omia varoja ja mai-
nitun pykälän mukaista omien varojen vä-
himmäismäärää, kun kyseessä on suomalai-
nen tai muu kuin tämän lain d kohdassa tar-
koitettu ulkomainen luottolaitos, luottolaitok-
sen tai sijoituspalveluyrityksen omistusyhtei-
sö, sellaisen ryhmittymän omistusyhteisö, 
jossa rahoitustoimialan osuus on tämän lain 4 
§:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti lasket-

tuna suurempi kuin vakuutustoimialan osuus, 
taikka sellainen muu rahoitusalan yritys, joka 
on luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, 
niiden omistusyhteisön taikka ryhmittymän 
omistusyhteisön tytär- tai omistusyhteysyri-
tys; 
— — — — — — — — — — — — — —  

h) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista 
toimintapääomaa ja luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 10 luvun 1 §:n mukaista omien 
varojen vähimmäismäärää, kun kyseessä on 
tämän lain 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tar-
koitettu vakuutusomistusyhteisö tai palvelu-
yritys taikka 2 §:n 3 momentin mukaan va-
kuutusalan yritykseksi katsottava rahastoyh-
tiö tai säilytysyhteisö, vaihtoehtorahastojen 
hoitaja, säilytysyhteisö tai erityinen säily-
tysyhteisö taikka sellaisen ryhmittymän 
omistusyhteisö, jossa vakuutustoimialan 
osuus on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukai-
sesti laskettuna suurempi kuin rahoitustoi-
mialan osuus; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

21 § 

Asiakasriskit 

Ryhmittymän asiakasriskeihin sovelletaan, 
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 11 §:ssä säädetään konsolidoiduista 
asiakasriskeistä ja tietojen ilmoittamisesta 
Finanssivalvonnalle. Tämän lain 3 §:n 
3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun ryhmit-
tymään sovelletaan lisäksi, mitä talletus-
pankkien yhteenliittymästä annetun lain 
19 §:ssä säädetään. 
 
 

28 § 

Konsernitilinpäätös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sellaisten konserniyritysten tilinpäätökset, 

joihin sovelletaan luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 12 lukua tai vakuutusyhtiölain 
8 lukua, saadaan yhdistellä konsernitilinpää-
tökseen muuttamatta näiden säännösten edel-
lyttämiä tilinpäätösperiaatteita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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31 § 

Finanssivalvonnan tehtävät 

Finanssivalvonnan tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) laatia yhteistyössä muiden keskeisten 
valvontaviranomaisten kanssa vähintään ker-
ran vuodessa arvio ryhmittymän rakenteen 
selkeydestä valvonnan kannalta, organisaati-
on toimivuudesta, sisäisen valvonnan riittä-
vyydestä, ryhmittymän keskinäisten liiketoi-
mien vaikutuksesta ryhmittymän säänneltyi-
hin yrityksiin, ryhmittymän riskikeskittymis-
tä sekä omien varojen ja riskinkantokyvyn 
riittävyydestä; Finanssivalvonnan on yhteen-
sovitettava tässä kohdassa tarkoitettu arvio 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
2 §:ssä tarkoitetun arvion kanssa;  
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä tässä laissa säädetään Finanssivalvon-
nan toimivallasta sellaisen rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymän valvonnassa, jossa rahoi-
tusalan yritysten osuus on 4 §:ssä tarkoitetul-
la tavalla suurempi kuin vakuutusalan yritys-
ten osuus, sovelletaan Euroopan keskus-
pankkiin noudattaen luottolaitosten vakava-

raisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa kos-
kevien erityistehtävien antamisesta Euroopan 
keskuspankille annetussa neuvoston asetuk-
sessa (EU) N:o 1024 /2013 säädetään. 

 
35 § 

Säännellyn yrityksen kuuluminen kolmannen 
maan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään 

Finanssivalvonnan on tehtävä luottolaitos-
toiminasta annetun lain 5 luvun 14 §:ssä tai 
sijoituspalvelulain 7 luvun 13 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu päätös, jos luottolaitos tai si-
joituspalveluyritys kuuluu sellaiseen rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymään, jonka ylim-
män emoyrityksen kotipaikka on muussa 
kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa ja säännellyn yrityksen ylin Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa si-
jaitseva emoyritys täyttää tämän lain 6 §:n 
1 tai 2 momentissa säädetyt edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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14. 

Laki 
sijoituspalvelulain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sijoituspalvelulain (747/2012) 16 luvun 5 ja 6 §, 
muutetaan 1 luvun 4 §:n 1 momentti, 8 §:n 3 ja 4 kohta, 12 § ja 16 §:n 2 momentti, 6 luvun 

2—4 §, 7 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n otsikko ja 2 momentti sekä 16 ja 23 §, 8 luvun 1 
ja 2 §, 11 luvun 8 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti, 12 luvun 3 §:n 
1 momentti, 15 luvun 2 §, 16 luvun 1 §:n 1—3 momentti ja 3 ja 4 §, sellaisena kuin niistä ovat 
1 luvun 8 §:n 3 ja 4 kohta ja 11 luvun 15 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti laissa 166/2014 
sekä 7 luvun 16 § osaksi laissa 166/2014, sekä 

lisätään 1 lukuun uusi 12 a §, 7 lukuun uusi 8 a § ja lakiin uusi 16 a luku, seuraavasti:  
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

4 § 

Lain soveltaminen luottolaitoksiin, rahasto-
yhtiöihin ja vaihtoehtorahastojen hoitajiin 

Luottolaitokseen, joka tarjoaa sijoituspal-
veluja siten kuin luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa (  /  ) säädetään, sovelletaan 
näiden palvelujen osalta, mitä tämän lain 
7 luvun 4—6 §:ssä, 7 §:n 1—3, 5 ja 6 mo-
mentissa, 8—11 ja 17—19 §:ssä, 9—11 lu-
vussa, 13 luvun 6 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 
15 luvussa säädetään sijoituspalveluyrityk-
sestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Euroopan unionin lainsäädäntö, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroo-

pan pankkiviranomainen 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) luottolaitosdirektiivillä oikeudesta har-
joittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusval-

vonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttami-
sesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 
2006/49/EY kumoamisesta annettua; 

4) EU:n vakavaraisuusasetuksella luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 
648/2012 muuttamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
575/2013;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

12 § 

Luottolaitos ja rahoituslaitos 

Tässä laissa luottolaitoksella tarkoitetaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 
7 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta. 

Tässä laissa rahoituslaitoksella tarkoitetaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 
11 §:ssä tarkoitettua rahoituslaitosta. 
 
 

12 a §  

Johto ja toimiva johto 

Tässä laissa johdolla tarkoitetaan sijoitus-
palveluyrityksen hallitusta ja, jos yrityksellä 
on hallintoneuvosto, hallintoneuvostoa, toi-
mitusjohtajaa sekä kaikkia toimitusjohtajan 
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välittömässä alaisuudessa toimivia, jotka 
ovat yrityksen ylimmissä johtotehtävissä tai 
tosiasiallisesti johtavat yrityksen toimintaa.  

Tässä laissa toimivalla johdolla tarkoite-
taan yrityksen toimitusjohtajaa sekä kaikkia 
toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa 
toimivia, jotka ovat yrityksen ylimmissä joh-
totehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat yri-
tyksen toimintaa. 
 
 

16 § 

Konsolidointiryhmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konsolidointiryhmän emoyrityksenä ole-

vaan sijoituspalveluyritykseen ja siihen rin-
nastettavaan omistusyhteisön tytäryrityksenä 
olevaan sijoituspalveluyritykseen sovelletta-
van konsolidoidun valvonnan soveltamisalas-
ta säädetään EU:n vakavaraisuusasetuksen 
11—24 artiklassa. 
 
 
 

6 luku 

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset 
toimintaedellytykset ja talouden vakauden 

valvonta 

2 § 

Talouden vakaus ja sen valvonta 

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisiin toi-
mintaedellytyksiin ja taloudellisen aseman 
valvontaan sovelletaan luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 9—11 lukua. Poiketen siitä, 
mitä mainitun lain 10 luvun 2 §:ssä sääde-
tään, sijoituspalveluyrityksellä on aina oltava 
omia varoja vähintään tämän luvun 1 §:ssä 
säädetty määrä, jollei jäljempänä toisin sää-
detä.  

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
1 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun sijoi-
tuspalveluyritykseen. Mitä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 10 luvun 3—8 §:ssä 
säädetään, ei sovelleta sijoituspalveluyrityk-
seen, jonka henkilöstön määrä on vähemmän 

kuin 250 ja taseen loppusumma enintään 
43 miljoonaa euroa. 

Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 
4 §:ssä säädetään luottolaitoksesta. Mitä 
mainitussa pykälässä säädetään luottolaitok-
sesta, ei kuitenkaan sovelleta sijoituspalvelu-
yritykseen, jonka emoyritys on ETA-
valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos taik-
ka tällaisessa valtiossa oleva omistusyhteisö, 
joka on samalla ETA-valtiossa toimiluvan 
saaneen luottolaitoksen emoyritys ja jos luot-
tolaitosta valvotaan sen konsolidoidun talou-
dellisen aseman perusteella. 

Mitä EU:n vakavaraisuusasetuksen neljän-
nessä osassa säädetään suurista asiakasris-
keistä, ei sovelleta sijoituspalveluyritykseen, 
joka harjoittaa ainoastaan tämän lain 1 luvun 
11 §:n 1, 2, 4, 5, 7 tai 9 kohdassa tarkoitettua 
toimintaa. 
 
 

3 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan tarkempia määräyksiä: 

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 4 §:n 7 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen liitettävistä tiedoista ja päätöksen 
julkistamisesta; 

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 5 §:ssä tarkoitetuista muuttuvan li-
säpääomavaatimuksen määräämisen perus-
teista; 

3) asiakasriskeistä, jotka saadaan EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 493 artiklan 3 kohdan 
nojalla jättää huomioon ottamatta. 
 
 

4 § 

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus 

Finanssivalvonta antaa luottolaitosdirektii-
vin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen täytän-
töönpanemiseksi tarvittavat tarkemmat mää-
räykset 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalvelu-
yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksis-
tä. 
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7 luku 

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan järjes-
täminen 

2 § 

Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus 

Sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeus-
henkilön tai luonnollisen henkilön välillä 
oleva merkittävä sidos ei saa estää sijoitus-
palveluyrityksen tehokasta valvontaa. Teho-
kasta valvontaa eivät myöskään saa estää täl-
laisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luon-
nolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön so-
vellettavat kolmannen maan säännökset ja 
hallinnolliset määräykset. 

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan tässä 
laissa EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artik-
lan 1 kohdan 38 alakohdassa tarkoitettua lä-
heistä sidonnaisuutta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

8 § 

Sijoituspalveluyrityksen hallinto ja ohjaus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan, mitä 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 ja 
8 luvussa säädetään. Mainitun lain 8 luvun 
säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 
2 alakohdan c alakohdassa tarkoitettuun si-
joituspalveluyritykseen. 
 
 

8 a § 

Rikkomuksista ilmoittaminen 

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava menet-
telytavat, joita noudattamalla sijoituspalvelu-
yrityksen palveluksessa olevat voivat ilmoit-
taa sijoituspalveluyrityksen sisällä riippumat-
toman kanavan kautta epäilyn finanssimark-
kinoita koskevien säännösten ja määräysten 
rikkomisesta. Ilmoituksen tekijän ja ilmoi-
tuksen kohteena olevan henkilön henkilötie-

dot on salassa pidettäviä, jollei laissa toisin 
säädetä. 

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä 1 
momentissa tarkoitettua ilmoitusta koskevat 
tarpeelliset tiedot. Tiedot on poistettava vii-
den vuoden kuluttua ilmoituksen tekemises-
tä, jollei tietojen edelleen säilyttäminen ole 
tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeu-
denkäynnin, viranomaistutkinnan taikka il-
moituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. 
Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus 
on tutkittava viimeistään kolmen vuoden ku-
luttua edellisestä tarkistamisesta. Tarkistami-
sesta on tehtävä merkintä. 

Ilmoituksen kohteena olevalla rekiste-
röidyllä henkilöllä ei ole tarkastusoikeutta 
1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. 
Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn 
pyynnöstä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tar-
koitettujen, rekisteröityä koskevien tietojen 
lainmukaisuuden. 

Sijoituspalveluyrityksen tulee toteuttaa 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet ilmoi-
tusten tekijöiden suojelemiseksi. 
 
 
 

16 § 

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön 
johtaminen 

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
nen ja toimivaan johtoon kuuluvan tulee joh-
taa sijoituspalveluyritystä ammattitaitoisesti 
sekä terveiden ja huolellisten liiketapaperi-
aatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenen ja 
toimivaan johtoon kuuluvan tulee olla luotet-
tava ja hyvämaineinen henkilö, joka ei ole 
konkurssissa taikka liiketoimintakiellossa, ja 
jonka toimikelpoisuutta ei ole muutenkaan 
rajoitettu. 

Luotettavana ja hyvämaineisena ei pidetä 
sitä, joka on: 

1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana 
tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen 
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa 
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton 
1 momentissa tarkoitettuun tehtävään; tai 
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2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan 
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton 
1 momentissa tarkoitettuun tehtävään. 

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on laskettava tuomion lainvoimai-
seksi tulosta tehtävän vastaanottohetkeen. Jos 
tuomio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi 
kuitenkin jatkaa sijoituspalveluyrityksen joh-
toon kuuluvan päätösvallan käyttämistä, jos 
sitä on hänen aikaisempi toimintansa, tuomi-
oon johtaneet olosuhteet ja muut asiaan vai-
kuttavat seikat kokonaisuutena arvioiden pi-
dettävä ilmeisen perusteltuna. 

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
nellä ja toimivaan johtoon kuuluvalla tulee 
olla sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnasta, 
siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä sekä 
johtamisesta sellainen osaaminen ja kokemus 
kuin henkilön tehtävään sekä yrityksen toi-
minnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoi-
suuteen nähden on tarpeen. 

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 
viipymättä Finanssivalvonnalle 1 momentis-
sa tarkoitettua johtoa koskevista muutoksista. 

Mitä tässä pykälässä säädetään sijoituspal-
veluyrityksestä, sovelletaan myös omistusyh-
teisöön. 
 
 

23 § 

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus 

Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden 
markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirek-
tiivin säännöksissä edellytetyt tarkemmat 
määräykset: 

1) 4 §:ssä säädetyistä ulkoistamista koske-
vassa sopimussuhteessa tapahtuvia merkittä-
viä muutoksia koskevan ilmoituksen sisällös-
tä; 

2) 5 §:ssä tarkoitetuista ulkoistamisen edel-
lytyksistä; 

3) 8 §:n 1 momentissa säädetystä toimin-
nan järjestämisestä; 

4) 10 §:ssä tarkoitettujen eturistiriitatilan-
teiden hallintaan liittyvistä menettelytavoista; 

5) 11 §:ssä tarkoitetuista henkilökohtaisista 
liiketoimista. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
ilmoitusten tekemisestä ja niiden käsittelystä 

sijoituspalveluyrityksessä, 11 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta selvityksestä ja sen toimit-
tamisesta Finanssivalvonnalle, 18 §:ssä tar-
koitetun sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja te-
kotavasta, 19 §:ssä tarkoitetun sijoituspalve-
luyrityksen sisäpiirirekisterin sisällöstä ja tie-
tojen merkintätavasta sekä 19 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetusta selvityksestä ja sen toimit-
tamisesta Finanssivalvonnalle. 
 
 

8 luku 

Tilinpäätös ja tilintarkastus 

1 § 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 

Sijoituspalveluyrityksen tilinpäätökseen ja 
toimintakertomukseen sekä niitä koskevien 
ohjeiden, lausuntojen ja poikkeuslupien an-
tamiseen sovelletaan luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 12 luvun 1—11 §:ää. 
 
 

2 § 

Tilintarkastus sekä erityinen tarkastus ja tar-
kastaja 

Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan sen 
lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 luvun 
13—15 §:ssä säädetään luottolaitoksen tilin-
tarkastuksesta ja tilintarkastajista sekä erityi-
sen tarkastuksen ja tarkastajan määräämises-
tä. 
 
 
 

11 luku 

Sijoittajien korvausrahasto 

8 § 

Korvauksen maksaminen muusta rahastosta 

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 14 lu-
vun 8 §:ssä tarkoitetut, sijoittajan tilillä ole-
vat tai sille vielä kirjautumattomat maksu-
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jenvälityksessä olevat varat korvataan talle-
tussuojarahastosta noudattaen luottolaitos-
toiminnasta annetun lain säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 § 

Korvausrahaston varojen sijoittaminen ja 
maksuvalmius 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvausrahaston varoja ei saa sijoittaa kor-

vausrahastoon kuuluvan sijoituspalveluyri-
tyksen, luottolaitoksen tai niiden kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka korvausrahastoon kuuluvan rahas-
toyhtiön tai vaihtoehtorahastojen hoitajan 
osakkeisiin tai osuuksiin eikä muihin korva-
usrahastoon kuuluvan sijoituspalveluyrityk-
sen tai luottolaitoksen tai niiden kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetun vakuusra-
haston taikka rahastoyhtiön tai vaihtoehtora-
hastojen hoitajan liikkeeseen laskemiin arvo-
papereihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

24 §  

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 

saa hakea muutosta valittamalla Helsingin 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 
 
 

12 luku 

Salassapito ja asiakkaan tunteminen 

3 § 

Asiakkaan tunteminen 

Sijoituspalveluyrityksen ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on 

tunnettava asiakkaansa. Sijoituspalveluyri-
tyksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan 
rahoituslaitoksen on tunnistettava asiakkaan 
tosiasiallinen edunsaaja jase, joka toimii asi-
akkaan lukuun, sekä lisäksi tarvittaessa to-
dennettava näiden henkilöllisyys. Tässä mo-
mentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä 
voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettu-
ja järjestelmiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

15 luku 

Hallinnolliset seuraamukset  

2 § 

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä ja päätöksiä, joiden 
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään 
seuraamusmaksu, ovat: 

1) tämän lain 2 luvun 4 §:n säännös ”pank-
kiiri” tai ”pankkiiriliike” -sanan käytöstä 
toiminimessä tai muutoin toiminnassa; 

2) tämän lain 7 luvun 3 §:n säännös sijoi-
tuspalveluyrityksen omiin varoihin kuuluvien 
rahoitusvälineiden hankinnan rahoittamisesta 
ja pantiksi ottamisesta sekä Finanssivalvon-
nan Finanssivalvonnasta annetun lain 30 §:n 
nojalla antama päätös varojen jakamisen ra-
joittamisesta; 

3) tämän lain  7 luvun 10 §:n säännökset 
eturistiriitatilanteiden hallinnasta ja 11 §:n 
säännökset henkilökohtaisista liiketoimista; 

4) 9 luvun 1 §:n säännökset asiakasvarojen 
säilyttämisestä, 2 §:n säännökset asiakkaan 
rahoitusvälineiden säilyttämisestä ulkopuoli-
sen säilyttäjän hallussa, 3 §:n säännökset asi-
akkaan rahavarojen sijoittamisesta ja 4 §:n 
säännökset asiakkaan rahoitusvälineiden 
panttaamisesta ja luovuttamisesta; 

5) 10 luvun 2 §:n 4 momentin säännökset 
kiellosta antaa sijoituspalvelun ja oheispalve-
lun markkinoinnissa totuudenvastaista tai 
harhaanjohtavaa tietoa, 6 §:n 2 momentin 
säännökset toimeksiantojen toteuttamista 
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koskevien toimintaperiaatteiden laatimisesta, 
9 §:n säännökset liiketoimista ja palveluista 
säilytettävistä tiedoista ja 10 §:n säännökset 
puhelujen tallentamisesta; 

6) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
12 luvun säännökset tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen ja konsernitilinpäätöksen laa-
timisesta ja julkistamisesta.  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäksi: 

1) tämän lain 2 luvun 1 ja 2 §:n säännös si-
joituspalvelun tarjoamisen luvanvaraisuudes-
ta sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 
26 ja 27 §:n nojalla tehty päätös toimiluvan 
peruuttamisesta tai sen rajoittamisesta; 

2) tämän lain 7 luvun 12 §:n ja 14 § sään-
nökset osakkeiden hankintaa ja luovutusta 
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ja Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 32 a §:n no-
jalla tehty päätös omistusosuuden hankinnan 
kieltämisestä ja 32 c §:n nojalla tehty päätös 
osakkeisiin perustuvien oikeuksien rajoitta-
misesta; 

3) tämän lain 7 luvun 8 §:n 1 momentin 
säännös ja luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 7 luvun 1—5 §:n ja 6 §:n 1 momentin 
säännökset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, 
8 luvun 3—14 §:n säännökset palkitsemises-
ta ja 9 luvun 2—21 §:n säännökset riskien 
hallinnasta;  

4) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
11 luvun 8 §:n ja osakeyhtiölain säännökset 
varojen jakamista koskevista rajoituksista;  

5) tämän lain 12 luvun 3 §:n säännös asi-
akkaan tuntemisesta; 

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-
temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 
24 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuudesta. 

Seuraamusmaksua ei voida määrätä 2 mo-
mentin 3 kohdassa mainittujen luottolaitos-
toiminnasta annetun lain säännösten nojalla, 
lukuun ottamatta 7 luvun 4 §:n säännöstä, si-
joituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 4 ja 5 momen-
tissa tarkoitetulle sijoituspalveluyritykselle.  

Seuraamusmaksua ei voida määrätä 2 mo-
mentin 4 ja 6 kohdan nojalla muille, kuin si-
joituspalveluyritykselle ja sen kanssa samaan 
konsolidointiryhmään kuuluvalle yritykselle 

sekä sellaiselle kyseisen oikeushenkilön joh-
toon kuuluvalle henkilölle, jonka velvolli-
suuksien vastainen edellä tässä pykälässä 
säädetty teko tai laiminlyönti on. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
1 ja 2 momentissa säädetyn lisäksi seuraavi-
en EU:n vakavaraisuusasetuksen säännösten 
rikkominen: 

1) 99 artiklan 1 kohdan säännös omia varo-
ja koskevien vaatimusten ilmoittamisesta; 

2) 101 artiklan säännös kansallisia kiinteis-
tömarkkinoita koskevien tietojen ilmoittami-
sesta;  

3) 394 artiklan 1 kohdan säännös suuria 
asiakasriskiä koskevien tietojen ilmoittami-
sesta; 

4) 395 artiklan 1 kohdan ja 3—8 kohdan 
säännökset suuria asiakasriskejä koskevista 
rajoituksista;  

5) 405 artiklan säännös arvopaperistettuun 
omaisuuserään liittyvän luottoriskin siirtämi-
sestä; 

6) 412 artiklan säännös maksuvalmiutta 
koskevasta vaatimuksesta; 

7) 415 artiklan 1 ja 2 kohdan säännökset 
maksuvalmiutta koskevien tietojen ilmoitta-
misesta; 

8) 430 artiklan 1 kohdan säännös vähim-
mäisomavaraisuusastetta koskevien tietojen 
ilmoittamisesta 

9) 431 artiklan 1—3 kohdan ja 451 artiklan 
1 kohdan säännökset julkistamisvaatimuksis-
ta. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
tämän pykälän 1, 2 ja 5 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja luottolaitosdirektiivin sekä 
EU:n vakavaraisuusasetuksen perusteella an-
nettujen komission asetusten ja päätösten 
säännökset. 

Seuraamusmaksu voidaan määrätä oikeus-
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun li-
säksi tai sen sijasta sellaiselle oikeushenkilön 
johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka velvolli-
suuksien vastainen edellä tässä pykälässä 
säädetty teko tai laiminlyönti on. Kyseiselle 
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun 
edellytyksenä on, että henkilö on merkittä-



 HE 39/2014 vp  
  

 

228 

vällä tavalla myötävaikuttanut tekoon tai 
laiminlyöntiin. 
 
 
 

16 luku 

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännök-
set 

1 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Sijoituspalveluyritys ja korvausrahasto 
ovat velvolliset korvaamaan vahingon, jonka 
ne ovat tahallaan tai huolimattomuudesta ai-
heuttaneet sijoituspalveluyrityksen asiakkaal-
le tai muulle henkilölle tämän lain, sen nojal-
la annettujen säännösten tai määräysten, ra-
hoitusvälineiden markkinat -direktiivin pe-
rusteella annettujen Euroopan komission ase-
tusten tai päätösten, EU:n vakavaraisuusase-
tuksen, EU:n vakavaraisuusasetuksen tai 
luottolaitosdirektiivin perusteella annettujen 
komission asetusten ja päätösten taikka kor-
vausrahaston sääntöjen vastaisella menette-
lyllä. 

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsen 
ja toimitusjohtaja ovat velvolliset korvaa-
maan vahingon, jonka he ovat tehtävässään 
tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutta-
neet sijoituspalveluyritykselle taikka osak-
keenomistajalle tai muulle henkilölle rikko-
malla tämän lain säännöksiä tai tämän lain 
nojalla annettuja säännöksiä, EU:n vakava-
raisuusasetusta tai EU:n vakavaraisuusase-
tuksen tai luottolaitosdirektiivin perusteella 
annettuja komission asetuksia ja päätöksiä. 
Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimatto-
muudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva 
osoita menetelleensä huolellisesti. Mitä edel-
lä tässä momentissa säädetään, ei koske va-
hinkoja siltä osin kuin ne on aiheutettu rik-
komalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 momentin, 
9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—6 mo-
mentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 momentin 
tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 §:n taik-
ka 3 §:n 1 tai 3 momentin säännöksiä. 

Sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistaja 
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka 
hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai sen 

nojalla annettujen säännösten, EU:n vakava-
raisuusasetuksen tai EU:n vakavaraisuusase-
tuksen tai luottolaitosdirektiivin perusteella 
annettujen komission asetusten ja päätösten 
rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudes-
ta aiheuttanut sijoituspalveluyritykselle, 
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. 
Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei 
koske vahinkoja siltä osin kuin ne on aiheu-
tettu rikkomalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 mo-
mentin, 9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—
6 momentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 mo-
mentin tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 
§:n taikka 3 §:n 1 tai 3 momentin säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

3 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 7 luvun 8 a §:n 1 momentissa ja 
12 luvun 1, 2 ja 4 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta. 
 
 

4 § 

Sijoituspalveluyrityksen varojen jakamista 
koskevien säännösten rikkominen 

Joka tahallaan 
1) jakaa sijoituspalveluyrityksen varoja 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
8 §:n, osakeyhtiölain säännösten tai Finans-
sivalvonnan lain nojalla antaman päätöksen 
vastaisesti; tai 

2) rikkoo 7 luvun 3 §:n säännöksiä lainan 
tai vakuuden antamisesta taikka omien tai 
emoyrityksen osakkeiden, osuuksien, pää-
omalainojen, debentuurien tai niihin rinnas-
tettavien sitoumusten pantiksi ottamisesta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen varojen 
jakamista koskevien säännösten rikkomisesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi. 

16 a luku 
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Valvontavaltuudet 

1 § 

Kielto- ja oikaisupäätös 

Finanssivalvonta voi kieltää sitä, joka toi-
mii tämän lain vastaisesti, jatkamasta tai uu-
distamasta tämän lain vastaista menettelyä 
sekä samalla velvoittaa tämän peruuttamaan, 
muuttamaan tai oikaisemaan menettelyn, jos 
sitä on pidettävä tarpeellisena finanssimark-
kinoiden valvonnalle säädettyjen tavoitteiden 
toteutumiseksi.  

 
2 § 

Uhkasakko 

Finanssivalvonta voi tehostaa 1 §:ssä tar-
koitetun kiellon tai päätöksen noudattamista 
uhkasakolla. Uhkasakosta säädetään uh-
kasakkolaissa (1113/1990). 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 
 
 

15. 

Laki 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n ja 2 luvun 12 §:n muuttami-

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 1 luvun 2 §:n 8 kohta 

ja 2 luvun 12 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti: 
 

1 luku 

Soveltamisala ja määritelmät 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) monenkeskisen kaupankäynnin järjestä-
jällä pörssiä, sijoituspalvelulaissa tarkoitettua 
sijoituspalveluyritystä ja kolmannen maan si-
joituspalveluyrityksen sivuliikettä sekä luot-
tolaitostoiminnasta annetussa laissa (  /  ) tar-
koitettua luottolaitosta ja kolmannen maan 
luottolaitoksen sivuliikettä, joka ylläpitää 
Suomessa monenkeskistä kaupankäyntijär-
jestelmää; 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 luku 

Pörssitoiminta 

12 § 

Pörssin sidonnaisuus 

Pörssin ja muun oikeushenkilön tai luon-
nollisen henkilön välillä oleva merkittävä si-
dos ei saa estää pörssin tehokasta valvontaa. 
Tehokasta valvontaa eivät myöskään saa es-
tää tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan 
luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön 
sovellettavat kolmannen maan säännökset ja 
hallinnolliset määräykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan tässä 
pykälässä luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja ase-
tuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 
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1 kohdan 38 alakohdassa tarkoitettua läheistä 
sidonnaisuutta. 

——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
————— 

 
 
 

16. 

Laki 
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 18 §:n ja 8 luvun 4 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 2 luvun 

18 §:n 1 ja 3 momentti ja 8 luvun 4 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

2 luku 

Arvopaperikeskuksen toimilupa, omista-
jat, hallinto ja toiminta 

18 § 

Arvopaperikeskuksen sidonnaisuus 

Arvopaperikeskuksen ja muun oikeushen-
kilön tai luonnollisen henkilön välillä oleva 
merkittävä sidos ei saa estää arvopaperikes-
kuksen tehokasta valvontaa. Tehokasta val-
vontaa eivät myöskään saa estää tällaisessa 
sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnolliseen 
henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat 
kolmannen maan säännökset ja hallinnolliset 
määräykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan tässä 
pykälässä luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja ase-
tuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 
1 kohdan 38 alakohdassa tarkoitettua läheistä 
sidonnaisuutta. 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

4 § 

Asiakkaan tunteminen 

Arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajan sekä 
niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoi-
tuslaitoksen on tunnettava asiakkaansa. Ti-
linhoitajan ja arvopaperikeskuksen sekä nii-
den konsolidointiryhmään kuuluvan rahoitus-
laitoksen on lisäksi tunnistettava asiakkaan 
tosiasiallinen edunsaaja ja se, joka toimii asi-
akkaan lukuun, sekä tarvittaessa todennettava 
tämän henkilöllisyys. Tässä momentissa sää-
dettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan 
hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjes-
telmiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 



 HE 39/2014 vp  
  

 

231

 

17. 

Laki 
sijoitusrahastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 1 momentin 15 kohta, 11 §, 30 c §:n 4 mo-

mentti ja 39 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 15 kohta laissa 
1490/2011, 11 § laissa 765/2012 sekä 30 c §:n 4 momentti ja 39 §:n 2 momentti laissa 
134/2007, seuraavasti: 
 

2 §  
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  
15) merkittävällä sidoksella, tarkoitetaan 

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten va-
kavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) 
N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 38 alakoh-
dassa tarkoitettua merkittävää sidosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

11 § 
Sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, säi-

lytysyhteisönä voi toimia sijoituspalvelulain 
1 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu sijoituspalveluyritys tai luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu luottolaitos. 

Säilytysyhteisönä voi lisäksi toimia sijoi-
tuspalvelulain 1 luvun 9 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitettu ulkomainen ETA-
sijoituspalveluyritys tai luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 1 luvun 7 §:n 3 momentis-
sa tarkoitettu ulkomainen ETA-luottolaitos:  

1) jolla on sivuliike Suomessa; 

2) joka täyttää 10 §:ssä säädetyt taloudelli-
set toimintaedellytykset; 

3) joka on kotivaltiossaan oikeutettu har-
joittamaan sijoitusrahastodirektiivissä tarkoi-
tettua säilytysyhteisötoimintaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

30 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rahastoyhtiön omien varojen laskentaan 
sovelletaan, mitä luottolaitosten ja sijoitus-
palveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 
ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 sää-
detään. 
 

39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rahastoyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain ( / 
)12 luvun 1 ja 3—10 §:ää.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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18. 

Laki 
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 2 luvun 5 §:n 2 momen-

tin 7 ja 9 kohta, 6 §:n 4 momentin 2 ja 4 kohta, 8 luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohta, 14 luvun 
1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentti sekä 

lisätään 22 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 
5 momentiksi, ja uusi 6 a §seuraavasti: 
 

2 luku 

Määritelmät 

5 § 

EU-sääntelyyn liittyvät määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — — 
7) luottolaitosdirektiivillä oikeudesta har-

joittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten 
ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusval-
vonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttami-
sesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 
2006/49/EY kumoamisesta annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2013/36/EU; 
— — — — — — — — — — — — — — 

9) EU:n vakavaraisuusasetuksella luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 
648/2012 muuttamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
575/2013; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
 

6 §  

Rahoitusmarkkinalainsäädäntöön liittyvät 
määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  

2) arvopaperistamisella EU:n vakavarai-
suusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 61 ala-
kohdassa tarkoitettua arvopaperistamista; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) ulkomaisella ETA-luottolaitoksella luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 
7 §:n 3 momentissa tarkoitettua ulkomaista 
ETA-luottolaitosta. 
 

8 luku 

Riskienhallinta 

5 § 

Arvopaperistetut omaisuuserät 

-— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) EU:n vakavaraisuusasetuksen 405 artik-

lan 4 kohdassa tarkoitettuihin indeksiin pe-
rustuviin liiketoimiin, jotka täyttävät maini-
tussa artiklassa säädetyt ehdot. 
 

14 luku 

Lupa toimia säilytysyhteisönä 

1 §  

Säilytysyhteisö 

Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisönä voi 
toimia: 

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu luot-
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tolaitos tai 3 momentissa tarkoitetun ulko-
maisen ETA-luottolaitoksen sivuliike; 

2) sijoituspalvelulain mukainen sijoituspal-
veluyritys, jonka omien varojen määrän on 
aina oltava vähintään luottolaitosdirektiivin 
28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusta-
mispääoman määrä taikka sellaisen ulkomai-
sen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike, 
johon sovelletaan omien varojen direktiivin 
20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja omien 
varojen riittävyyttä koskevia vaatimukset, 
mukaan luettuna operatiivisten riskien pää-
omavaatimuksia, ja joka on saanut sijoitus-
palvelulain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua toimi-
lupaa vastaavan toimiluvan muussa valtiossa 
kuin Suomessa ja joka tarjoaa myös sijoitus-
palvelulain 1 luvun 11 §:n 9 kohdassa tarkoi-
tettua rahoitusvälineiden säilyttämistä ja jon-
ka omien varojen määrän on aina oltava vä-
hintään luottolaitosdirektiivin 28 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu perustamispääoman 
määrä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

22 luku 

Seuraamukset ja muutoksenhaku 

2 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja pää-
töksiä ovat 1 ja 2 momentissa säädetyn lisäk-
si 7 luvun 9 §:n säännökset osakkeiden han-
kintaa ja luovutusta koskevasta ilmoitusvel-
vollisuudesta ja Finanssivalvonnasta annetun 
lain 32 a §:n nojalla tehty päätös omis-
tusosuuden hankinnan kieltämisestä ja 
32 c §:n nojalla tehty päätös osakkeisiin pe-
rustuvien oikeuksien rajoittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

6 a § 

Vaihtoehtorahastojen hoitajan, säilytysyhtei-
sön tai erityisen säilytysyhteisön osakkeiden 
hankintaa ja luovutusta koskevien säännös-

ten rikkominen 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
hankkii vaihtoehtorahastojen hoitajan, säily-
tysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön 
osakkeita tekemättä 7 luvun 9 §:ssä tarkoitet-
tua ilmoitusta tai hankkii osakkeita Finanssi-
valvonnan Finanssivalvonnasta annetun lain 
32 a §:n nojalla antaman kiellon vastaisesti, 
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai sii-
tä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, vaihtoehtorahastojen hoitajan, säi-
lytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön 
osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevien 
säännösten rikkomisesta sakkoon. 
 

23 luku 

Siirtymäsäännökset 

3 § 

Säilytysyhteisö 

Sen estämättä, mitä 14 luvun 1 §:ssä sääde-
tään, luottolaitostoiminnasta annetun lain 
1 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu ulko-
mainen ETA-luottolaitos voidaan Finanssi-
valvonnan luvalla nimetä säilytysyhteisöksi 
22 päivään heinäkuuta 2017. Ulkomaisen 
ETA-luottolaitoksen on tällöin noudatettava 
sen kotipaikan ETA-valtion niitä säännöksiä, 
joilla on pantu täytäntöön vaihtoehtoisten si-
joitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 
21 artikla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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19. 

Laki 
vakuutusyhtiölain 26 luvun 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 26 luvun 6 §:n 1 momentin 5 kohta seuraavasti: 

 
26 luku 

Vakuutusyritysryhmittymän lisävalvonta 
sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 

valvonta 

6 § 

Mukautetussa vakavaraisuuslaskelmassa 
käytettävä toimintapääoma ja sen vähim-

mäismäärä 

Mukautetussa vakavaraisuuslaskelmassa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) luotto- ja rahoituslaitoksen sekä sijoi-
tuspalveluyrityksen toimintapääomalla tar-

koitetaan luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuk-
sen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) N:o 575/2013 mukaista omien 
varojen määrää sekä toimintapääoman vä-
himmäismäärällä mainitun asetuksen 92 ar-
tiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua 
luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien 
varojen määrää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 

20. 

Laki 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 5 §:n 2 momentti ja 12 §:n 

3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 185/2014 seuraavasti: 
 

5 § 

Omistus vieraalla toimialalla 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiö ei saa yksin eikä 

yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa ilman Fi-
nanssivalvonnan lupaa omistaa yli kymmentä 
prosenttia osakkeista, jäsenosuuksista tai yh-
tiöosuuksista eikä niin suurta osuutta osak-
keista, jäsenosuuksista tai tytäryhtiöosuuksis-

ta, että niiden tuottama äänimäärä on yli 
10 prosenttia äänimäärästä julkisen valvon-
nan alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa 
eikä niissä määräämisvaltaa käyttävässä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 
15 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteisössä. Mi-
tä tässä momentissa säädetään, ei koske sijoi-
tusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettujen ra-
hastoyhtiöiden, yhteissijoitusyritysten, ulko-
maisten ETA-rahastoyhtiöiden eikä vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetussa laissa 
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(162/2014) tarkoitettujen vaihtoehtorahasto-
jen hoitajien tai ulkomaisten vaihtoehtorahas-
tojen hoitajien osakkeiden tai osuuksien tai 
niiden hallinnoimien sijoitusrahastojen ja yh-
teissijoitusyritysten tai hoitamien vaihtoehto-
rahastojen osuuksien omistamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

12 § 

Johdon erityiset kelpoisuusvaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallintoneuvoston ja hallituksen puheen-

johtajan sekä kahden kolmasosan muista jä-
senistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole 
saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuu-
tusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoi-
tuslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa 

määräämisvaltaa käyttävän luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 1 luvun 15 §:ssä tar-
koitetun omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, 
yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-
rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, 
ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tai kol-
mannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan 
taikka niiden kanssa samaan konserniin tai 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitet-
tuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palve-
luksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallin-
toneuvoston tai hallituksen jäseninä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 
 

21. 

Laki 
takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999) 10 §:n 2 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 138/2007, seuraavasti: 
 

10 § 

Yhteisömuodon ja -rakenteen muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos luottolaitostoiminnasta annetun lain (  /  

) 1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
luottolaitokseen sulautuu toinen luottolaitos 
tai muu yhteisö, luottolaitokselle yleistaka-

uksen antanut takaaja vastaa myös sulautu-
misen jälkeen syntyvistä veloista, vaikkei 
1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole teh-
ty. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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22. 

Laki 
maksupalvelulain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maksupalvelulain (290/2010) 37 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
37 § 

Puitesopimuksen purkaminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa puite-

sopimus, jos maksupalvelun käyttäjä on 
olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia 
velvoitteitaan. Peruspankkipalvelua koske-
van puitesopimuksen purkamisessa on kui-

tenkin otettava huomioon, mitä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain (  /  ) 15 luvun 
6 §:ssä säädetään asiakkaan oikeudesta pe-
ruspankkipalveluihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 
 

23. 

Laki 
rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahoitusvakuuslain (11/2004) 3 §:n 1 momentin 2 a kohta ja 2 momentin 3 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 2 a kohta laissa 888/2010 ja 2 momentin 3 kohta 
laissa 176/2014, seuraavasti: 
 

3 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) lainasaamisella luottolaitostoiminnasta 
annetun lain (  /  ) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetun 
luottolaitoksen tai ulkomaisen luottolaitoksen 
taikka muun rahoitusvakuusjärjestelyistä an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan 
o alakohdassa tarkoitetun laitoksen myöntä-
mään rahalainaan perustuvaa saatavaa. 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetaan laitoksella: 

— — — — — — — — — — — — — —  
3) luottolaitostoiminnasta annetun lain 

1 luvun 7 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta ja 
1 luvun 11 §:ssä tarkoitettua rahoituslaitosta, 
sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 9 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua sijoitus-
palveluyritystä, sijoitusrahastolain (48/1999) 
2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua ra-
hastoyhtiötä ja 5 kohdassa tarkoitettua säily-
tysyhteisöä, vaihtoehtorahastojen hoitajista 
annetun lain (162/2014) 2 luvun 2 §:ssä tar-
koitettua vaihtoehtorahastojen hoitajaa, 
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14 luvun 1 §:ssä tarkoitettua säilytysyhteisöä 
ja 3 §:ssä tarkoitettua erityistä säilytysyhtei-
söä, vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä, työelä-
kevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 
1 §:ssä tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä 
ja vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 

1 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuutusyh-
distystä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 
 

24. 

Laki 
kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaupparekisterilain (129/1979) 14 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 

3 momentti laissa 172/2014 ja 4 momentti laissa 141/2007, seuraavasti: 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rekisteriviranomaisen on ennen sijoitusra-
hastolaissa (48/1999) tarkoitettua rahastoyh-
tiötä ja mainitun lain 9 §:ssä tarkoitettua säi-
lytysyhteisöä taikka vaihtoehtorahastojen 
hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoi-
tettua vaihtoehtorahastojen hoitajaa, säily-
tysyhteisöä tai erityistä säilytysyhteisöä kos-
kevan yhtiö-järjestyksen ja sen muutoksen 
hyväksymistä varattava Finanssivalvonnalle 
vähintään 30 vuorokautta aikaa lausua yhtiö-
järjestyksestä tai sen muutoksesta. Rekisteri-
viranomaisen on ennen kiinteistörahastolais-
sa (1173/1997) tarkoitettua kiinteistörahastoa 
koskevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, 
kommandiitti-yhtiön yhtiösopimuksen tai sen 
muutoksen hyväksymistä varattava Finanssi-
valvonnalle vähintään 30 vuorokautta aikaa 
lausua yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta 
tai sen muutoksesta. Jos kiinteistörahasto-

toimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön 
yhtiösopimuksen muutos koskee vain äänet-
tömän yhtiömiehen vaihtumista taikka nimen 
tai panoksen muuttumista eikä kommandiit-
tiyhtiössä ole muita kuin sellaisia äänettömiä 
yhtiömiehiä, joiden osuuksiin yhtiösopimuk-
sen mukaan sovelletaan arvopaperimarkkina-
lakia (746/2012), rekisteriviranomaisen ei ole 
varattava Finanssivalvonnalle mahdollisuutta 
antaa lausuntoa. 

Rekisteriviranomaisen on ennen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (  /  ) 5 luvun 1 ja 
2 §:ssä tarkoitetun yhtiöjärjestyksen tai sään-
töjen muutoksen hyväksymistä varattava Fi-
nanssivalvonnalle vähintään 30 vuorokautta 
aikaa lausua yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen 
muutoksesta. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
20  . 

————— 
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25. 

Laki 
panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 33 §:n 3 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 142/2007, seuraavasti: 
 

33 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Panttilainauslaitoksella on oikeus antaa 
1 momentissa tarkoitettuja tietoja luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 
7 §:n 1 momentissa tarkoitetulle samaan kon-
serniin kuuluvalle luottolaitokselle, jos tie-

don antaminen on vastaanottavan luottolai-
toksen riskien hallinnan kannalta tarpeen. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 

26. 

Laki 
kilpailulain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kilpailulain (948/2011) 22 §:n 2 momentin 1 kohta seuraavasti: 

 
22 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään liikevaihdosta, 

koskee: 
1) niiden luottolaitosten, sijoituspalveluyri-

tysten ja rahoituslaitosten, joihin sovelletaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain (  /  ) 

12 luvun säännöksiä, mainitun lain mukaises-
ti laaditun tuloslaskelman mukaisten tuot-
toerien yhteenlaskettua määrää lukuun otta-
matta satunnaisia tuottoja; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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27. 

Laki 
sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 33 §:n 6 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 144/2007, seuraavasti: 
 

33 § 

Ohjaus- ja valvontaviranomaisten oikeus 
saada tietoja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä pykälässä säädetty tiedonsaantioike-

us ei koske luottolaitostoiminnasta annetun 

lain (  /  ) 15 luvun 14 §:ssä tai oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 24 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettuja tietoja. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 

28. 

Laki 
Suomen Vientiluotto Oy – nimisestä yhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain (1136/1996) 6 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1544/2011, seuraavasti: 
 

6 §  

Salassapitovelvollisuus 

Yhtiön palveluksessa oleviin sekä yhtiön 
toimielinten jäseniin ja varajäseniin sovelle-
taan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun 

lain (  /  ) 15 luvun 14 §:ssä säädetään salas-
sapitovelvollisuudesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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29. 

Laki 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun 

lain (503/2008) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1368/2010, sekä 
lisätään lakiin siitä lailla 303/2010 kumotun 43 §:n tilalle uusi 43 § seuraavasti: 

 
2 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan: 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  

/  ) tarkoitettuihin luottolaitokseen, ulkomai-
sen luottolaitoksen sivuliikkeeseen ja luotto-
laitoksen kanssa samaan konsolidointiryh-
mään kuuluvaan rahoituslaitokseen sekä 
muuhun liike- ja ammattitoimintana mainitun 
lain 5 luvun 1 §:n 1 momentin 3—11 koh-
dassa tarkoitettuja palveluita tarjoavaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  

43 § 

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 
(878/2008) 4 luvussa säädetyn hallinnollisen 
seuraamuksen määräämisestä luottolaitoksel-
le ja sijoituspalveluyritykselle säädetään luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvussa ja 
sijoituspalvelulain 15 luvussa. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 

30. 

Laki 
eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun 

lain (1084/1999) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 6 §:n 4 momentti ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 
2 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 768/2012, 6 §:n 4 momentti laissa 1369/2010 ja 9 § laissa 
1248/2011, seuraavasti: 
 

2 § 

Määritelmiä 

Selvitysjärjestelmällä tarkoitetaan tässä 
laissa sääntöihin perustuvaa järjestelmää: 

1) jota keskuspankki, luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 7 §:n 
1 momentissa tarkoitettu luottolaitos, arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetun lain (749/2012) 1 luvun 3 §:n 8 koh-
dassa tarkoitettu selvitysyhteisö tai edellä 
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mainittuja vastaava ulkomainen yhteisö yllä-
pitää yksin tai yhdessä muiden tässä kohdas-
sa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa; tai 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 § 

Nettoutus luottolaitoksen maksukyvyttö-
myysmenettelyssä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään talletuspan-

kin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämises-
tä, sovelletaan luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 19 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun kol-
mannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen 
toiminnan väliaikaiseen keskeyttämiseen. 
 

9 § 

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyt-
tömyysmenettelyn alkamisesta ilmoittaminen 

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksuky-
vyttömyysmenettelyn alkamisesta päättäneen 

tuomioistuimen tai muun viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava päätöksestään val-
tiovarainministeriölle, Finanssivalvonnalle ja 
Suomen Pankille. Finanssivalvonnan on vii-
pymättä ilmoitettava päätöksestä kyseisen 
selvitysjärjestelmän ylläpitäjälle, Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle, Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaiselle ja muiden Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
ilmoittamille asianomaisille viranomaisille. 

Finanssivalvonnan on saatuaan tiedon Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
sijaitsevan selvitysjärjestelmän osapuolen 
maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta 
ilmoitettava siitä viipymättä niille Finanssi-
valvonnasta annetun lain (878/2008) 4 ja 
5 §:ssä tarkoitetuille, joiden etuun tai oikeu-
teen tiedolla voi olla merkitystä, sekä tarvit-
taessa valtiovarainministeriölle ja Suomen 
Pankille. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 
 

31.  

Laki 
rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahankeräyslain (255/2006) 28 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 505/2009, seuraavasti: 
 

28 §  

Tietojensaantioikeus 

Poliisihallituksella ja poliisilaitoksella on 
oikeus saada rahankeräysten toimeenpanemi-
seen välittömästi liittyviä tietoja ja rahanke-
räysten toimeenpanon valvonnassa tarpeelli-
sia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain (  /  
) 15 luvun 14 §:ssä säädetyn salassapitovel-
vollisuuden estämättä talletuspankilta, jossa 
rahankeräystili tai luvan saajan muu pankki-
tili on; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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32. 

Laki 
maatalouden rakennetuista annetun lain 52 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 52 §:n 1 momentti seuraa-

vasti: 
 

52 § 

Luottolaitoksen hyväksyminen 

Luotonantajaksi voidaan hyväksyä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 7 
§:ssä tarkoitettu luottolaitos, jolla on luo-
tonantajalle tässä laissa säädettyjen tehtävien 

hoitamisessa tarvittavat hallinnolliset ja tek-
niset edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 

33. 

Laki 
merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 205 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

162/2014, seuraavasti: 
 

205 § 

Sijoituksia koskevat rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä tytär-

yhteisönsä kanssa ilman Finanssivalvonnan 
lupaa omistaa yli kymmentä prosenttia osak-
keista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksista ei-
kä yli kymmentä prosenttia kaikkien osak-
keiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan 
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa eikä 
niissä määräysvaltaa käyttävässä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 15 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa omistusyhteisös-

sä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kos-
ke sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettu-
jen rahastoyhtiöiden, yhteissijoitusyritysten, 
ulkomaisten ETA-rahastoyhtiöiden eikä 
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa 
laissa (162/2014) tarkoitettujen vaihtoehtora-
hastojen hoitajien tai ulkomaisten vaihtoehto-
rahastojen hoitajien osakkeiden tai osuuksien 
tai niiden hallinnoimien sijoitusrahastojen ja 
yhteissijoitusyritysten tai hoitamien vaihto-
ehtorahastojen osuuksien omistamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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34. 

Laki 
maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 124 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se 

on laissa 187/2014, seuraavasti: 
 

124 § 

Sijoitustoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkelaitos ei saa yksin eikä yhdessä tytär-

yhteisönsä kanssa ilman Finanssivalvonnan 
lupaa omistaa yli kymmentä prosenttia osak-
keista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksista ei-
kä yli kymmentä prosenttia kaikkien osak-
keiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan 
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa eikä 
niissä määräämisvaltaa käyttävässä luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 
15 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteisössä. Mi-

tä tässä momentissa säädetään, ei koske sijoi-
tusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettujen ra-
hastoyhtiöiden, yhteissijoitusyritysten, ulko-
maisten ETA-rahastoyhtiöiden eikä vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetussa laissa 
(162/2014) tarkoitettujen vaihtoehtorahasto-
jen hoitajien tai ulkomaisten vaihtoehtorahas-
tojen hoitajien osakkeiden tai osuuksien tai 
niiden hallinnoimien sijoitusrahastojen ja yh-
teissijoitusyritysten tai hoitamien vaihtoehto-
rahastojen osuuksien omistamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä       
kuuta 20  . 

————— 
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35. 

Laki 
Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 §:n momentin 

19 kohta ja 6 §:n 1 momentti sellaisina kun ne ovat laissa 171/2014, seuraavasti: 
 

1 § 

Maksuvelvollinen 

Finanssivalvonnan valvontamaksun on 
velvollinen suorittamaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 
26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö. 
— — — — — — — — — — — — — —  

6 §  

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvel-
vollisen perusmaksun määrä euroina sekä 
maksun suorittamiseen velvolliset määräyty-
vät seuraavasti: 
 
 

 
Maksuvelvollinen  Perusmaksu  

euroina  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu arvopaperikeskus  

260 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletus-
suojarahasto  

12 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusra-
hasto  

2 000  

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö  1 000  
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö  200  
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto  3 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti rekiste-
röitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole 
rahastoyhtiön toimilupaa 

1 000 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 10 luvun 2 §:n 3 
momentin mukaisella poikkeusluvalla toimiva 

2 000 

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö  3 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu säi-
lytysyhteisö 

3 000 

yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen 
hoitajista annetun lain mukainen säilytysyhteisö 

5 000 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu eri-
tyinen säilytysyhteisö 

2 000 

talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) 
tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö  

6 000  
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luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa 
(699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö  

10 000  

pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön omistusyhtei-
sö  

10 000  

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhtei-
sö  

1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusme-
klari  

1 000 Perusmaksua ko-
rotetaan 180 euroa jo-
kaista vakuutusmekla-
riyrityksen tai yksityi-
sen elinkeinonharjoit-
tajan palveluksessa 
olevaa valvontamak-
sun määräämisvuotta 
edeltävän vuoden päät-
tyessä rekisteröityä va-
kuutusmeklaria koh-
den.  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu tilinhoitaja  

6 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu keskusvastapuoli  

150 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta  
annetussa laissa tarkoitettu selvitysosapuoli  

12 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 
luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 
9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto  

2 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija  

15 500 Perusmaksua 
korotetaan 16 000 eu-
roa, jos osakkeelle on 
kaupankäynnistä rahoi-
tusvälineillä annetun 
lain 5 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetut likvidit 
markkinat.  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu 
hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä ra-
hoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä 
markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa  

12 500  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on tä-
män lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkee-
seenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa  

10 500 Perusmaksua 
korotetaan 11 000 eu-
roa, jos osakkeelle on 
kaupankäynnistä rahoi-
tusvälineillä annetun 
lain 5 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetut likvidit 
markkinat.  
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kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

3 000  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi 
kuin osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa  

3 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupan-
käynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen 
liikkeeseenlaskija  

4 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupan-
käynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun arvo-
paperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

1 000  

Eläketurvakeskus  10 000  
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta  1 000  
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 26 kohdassa tarkoitettu 
toimintayksikkö 

18 000 

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) 
tarkoitetun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike  

1 000  

eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen 
ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike  

1 000  

kolmannen maan luottolaitoksen edustusto  1 000  
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutus-
edustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa 
sivuliike  

300  

markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa tar-
koitettu finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitet-
tu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 10 kohdassa tarkoi-
tettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa  

10 000  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  . 
 

————— 
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36. 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 5 §:n 9 kohta, 8 §:n 

1 momentin 2 b kohta ja 51 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 9 kohta ja 
8 §:n 1 momentin 2 b kohta laissa 1077/2008 sekä 51 §:n 1 momentin 4 kohta laissa 147/2007, 
seuraavasti: 
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia 

elinkeinotuloja ovat muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  
/  ) tarkoitetun luottolaitoksen, sijoituspalve-
luyrityksen sekä sellaisen rahoituslaitoksen, 
johon sovelletaan luottolaitoksen tilinpäätös-
tä koskevaa lainsäädäntöä, käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusväli-
neistä ja käyvän arvon suojauksesta luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 12 luvun 6 §:n 
tai kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
nojalla tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt ar-
vonnousut; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel-

poisia menoja ovat muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 b) luottolaitostoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitetun luottolaitoksen, sijoituspalve-
luyrityksen sekä sellaisen rahoituslaitoksen, 

johon sovelletaan luottolaitoksen tilinpäätös-
tä koskevaa lainsäädäntöä, käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusväli-
neistä ja käyvän arvon suojauksesta luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 12 luvun 6 §:n 
tai kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
nojalla tuloslaskelmaan kuluksi merkityt ar-
vonlaskut; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 § 
Hyödyke siirretään elinkeinotulolähteessä 

omaisuuslajista toiseen seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
12 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut kau-
pankäyntitarkoituksessa pidetyt rahoitusväli-
neet todennäköistä luovutushintaa vastaavas-
ta määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
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37. 

Laki 
arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 13 a §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 148/2007, seuraavasti: 
 

13 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verovelvollisuusryhmään voi kuulua vain: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain (  /  
) 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettu omistusyhteisö 
tai kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 3 luvun 

1 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutuskon-
sernin emoyhteisö; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 
 
 
 

38. 

Laki 
sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain (1183/2009) 6 §:n 6 momentti 

seuraavasti: 
 

2 luku 

Verovelvollisuus 

6 § 

Säästövarojen sijoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  

Palveluntarjoajan tulee toimittaa Finanssi-
valvonnalle kultakin kalenterivuodelta tilin-
tarkastajan antama lausunto siitä, vastaavatko 
palveluntarjoajan säästövarojen säilytystä 
koskevat järjestelyt 5 momentissa säädettyjä 
vaatimuksia. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

————— 



 HE 39/2014 vp  
  

 

249

 
 
 
 
 
 

39. 

Laki 
kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinteistörahastolain (1173/1997) 18 e §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on lais-

sa 164/2014, seuraavasti: 
 

18 e § 

Oikaisun ja muutoksen hakeminen kiinteis-
tönarviointilautakunnan päätökseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 

saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 

(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä      
kuuta 20  . 
 

————— 
 

Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2014 

 
Pääministerin estyneenä ollessa, ulkoasiainministeri 

ERKKI TUOMIOJA 

 
 
 

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

2. 

Laki 
Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 65 §:n 4 momentti, 
muutetaan 3 §:n 3 momentin 11 kohta, 3 a §, 3 b §:n otsikko ja 2 momentti, 4 §:n 2 momen-

tin 1 kohta, 10 §:n 1 momentin 5 kohta, 26 §:n 1 momentin johtolause ja 3 ja 5 momentti, 
27 §:n 1 momentin johtolause ja 2 momentti, 32 b §:n 2—4 momentti, 40 §:n 1 ja 3 momentti, 
41 §:n 2 ja 3 momentti, 43 §, 44 a §:n 1 momentin 1 kohta, 52 §, 60 §, 61 §:n 1 momentti, 
62 §, 65 §:n otsikko, 65 a §, 65 c §:n 2 momentti, 66 § ja 71 §:n 1 momentin 11 ja 12 kohta ja 
6 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 3 momentin 11 kohta, 26 §:n 1 momentin johtolause ja 3 ja 
5 momentti, 32 §:n 1 ja 2 momentti, 32 a §:n 1 ja 2 momentti, 32 c §:n 1 momentin 1 kohta, 
40 §:n 1 momentti ja 60 § laissa    /    , 3 a § osaksi laeissa 194/2011 ja 1242/2011, 3 b § ja 
61 §:n 1 momentti laissa 194/2011, 4 §:n 2 momentin 1 kohta laissa 1360/2010, 4 momentin 
10 kohta osaksi laissa 10/2010 ja 604/2010, 40 §:n 3 momentti ja 41 §:n 2 ja 3 momentti laissa 
752/2012, 32 b §:n 2—4 momentti osaksi laeissa 207/2009, 902/2011 ja 752/2012, 43 § osaksi 
laeissa 752/2012 ja 254/2013, 44 a §:n 1 momentin 1 kohta osaksi laeissa 1242/2011 ja 
902/2012, 52 § osaksi laissa 1242/2011, 62 § laissa     /    65 a § ja 65 c §:n 2 momentti laissa 
1360/2010, sekä 

lisätään 3 §:n 3 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1360/2010, 194/2011 ja     /     
uusi 12 kohta ja pykälään, sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa, uusi 4 momentti, 
10 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 752/2012 uusi 6 kohta, 32 a §:ään, sel-
laisena kuin se on laissa 752/2012, uusi 5 momentti, 32 c §:ään, sellaisena kuin se on laissa 
207/2009, uusi 4 momentti, 38 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 752/2012, 254/2013 
ja    /      uusi 5 momentti, 42 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 752/2012, uusi 3 momentti, la-
kiin uusi 42 a §, 71 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 194/2011, 752/2012, 
254/2013 ja 593/2013, uusi 13 kohta sekä lakiin uusi 71 a §,  

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 §  

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnan tehtävänä on lisäksi: 

— — — — — — — — — — — — — —  
11) hoitaa kansainvälisen yhteisötunniste-

järjestelmän viranomaistehtäviä ja osallistua 
sitä koskevaan muuhun viranomaisyhteistyö-
hön. 

3 §  

Tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnan tehtävänä on lisäksi: 

— — — — — — — — — — — — — —  
11) hoitaa kansainvälisen yhteisötunniste-

järjestelmän viranomaistehtäviä ja osallistua 
sitä koskevaan muuhun viranomaisyhteistyö-
hön; 
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 12) valmistella yhdessä valtiovarainminis-
teriön ja Suomen Pankin kanssa koko rahoi-
tusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi 
tarvittavia toimia sekä päättää tällaisista 
toimista siten kuin laissa erikseen säädetään. 

Finanssivalvonta hoitaa sille tässä ja muu-
alla laissa säädettyjä tehtäviä, jollei luotto-
laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien antami-
sesta Euroopan keskuspankille annetusta 
neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1024/2013, 
jäljempänä YVM-asetus, muuta johdu. 
 

 
3 a § 

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä 

 
 
 
 
 
 
Finanssivalvonta kuuluu Euroopan valvon-

taviranomaisen (Euroopan pankkiviranomai-
nen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksessa (EU) N:o 1093/2010, Euroopan val-
vontaviranomaisen (Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomainen) perustamisesta sekä 
päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja 
komission päätöksen 2009/77/EY kumoami-
sesta annetussa Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 ja 
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan 
vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perusta-
misesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY 
muuttamisesta ja komission päätöksen 
2009/79/EY kumoamisesta annetussa Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 1094/2010, jäljempänä Euroopan 
finanssivalvonta-asetukset, sekä finanssijär-
jestelmän makrotason vakauden valvonnasta 
Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmä-
riskikomitean perustamisesta annetussa Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 1092/2010, jäljempänä Euroopan 
järjestelmäriskikomitea-asetus, tarkoitettuun 
Euroopan finanssivalvontajärjestelmään, jon-

3 a § 

Yhteinen valvontamekanismi ja Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmä 

Finanssivalvonta kuuluu YVM-asetuksessa 
tarkoitettuun Euroopan keskuspankista, jäl-
jempänä EKP, ja kansallisista toimivaltaisis-
ta viranomaisista koostuvaan yhteiseen val-
vontamekanismiin. 

Finanssivalvonta kuuluu Euroopan valvon-
taviranomaisen (Euroopan pankkiviranomai-
nen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1093/2010, Euroopan 
valvontaviranomaisen (Euroopan arvopape-
rimarkkinaviranomainen) perustamisesta se-
kä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamises-
ta ja komission päätöksen 2009/77/EY ku-
moamisesta annetussa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 
1095/2010 ja Euroopan valvontaviranomai-
sen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviran-
omainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/79/EY kumoamisesta anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1094/2010, jäljempänä 
Euroopan finanssivalvonta-asetukset, sekä 
finanssijärjestelmän makrotason vakauden 
valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan 
järjestelmäriskikomitean perustamisesta an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1092/2010, jäljempänä 
Euroopan järjestelmäriskikomitea-asetus, 
tarkoitettuun Euroopan finanssivalvontajär-
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ka tarkoituksena on Euroopan unionin finans-
sijärjestelmän valvonnan varmistaminen. 
 

Tehtäviään suorittaessaan Finanssivalvon-
nan on otettava huomioon sen lisäksi, mitä 
muualla laissa säädetään, 1 momentissa mai-
nituissa asetuksissa tarkoitetun Euroopan 
pankkiviranomaisen, Euroopan arvopaperi-
markkinaviranomaisen ja Euroopan vakuutus- 
ja lisäeläkeviranomaisen, jäljempänä Euroo-
pan valvontaviranomaiset, päätökset, ohjeet 
ja suositukset, Euroopan järjestelmäriskiko-
mitean suositukset sekä teknisiä standardeja 
sisältävät Euroopan komission säädökset, jot-
ka komissio antaa sille Euroopan finanssival-
vonta-asetuksissa säädetyn toimivallan nojal-
la. 
 
 
 

Jollei 2 momentissa tarkoitetun ohjeen tai 
suosituksen noudattaminen ole mahdollista, 
Finanssivalvonnan on esitettävä perustelut 
ohjeesta tai suosituksesta poikkeamiseen ja 
toimitettava ne asianomaiselle Euroopan val-
vontaviranomaiselle tai Euroopan järjestelmä-
riskikomitealle. 

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 
koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä 
tarkoitetuissa tapauksissa Euroopan finanssi-
valvonta-asetusten mukaisesti: 
 
 

1) tehtävä yhteistyötä Euroopan valvontavi-
ranomaisten ja Euroopan finanssivalvonta-
asetusten 54 artikloissa tarkoitetun Euroopan 
valvontaviranomaisten yhteiskomitean kans-
sa; 

2) toimitettava Euroopan valvontaviran-
omaisille ja Euroopan valvontaviranomaisten 
yhteiskomitealle niiden tehtävien suorittami-
seksi tarvittavat tiedot. 
 
 

jestelmään, jonka tarkoituksena on Euroopan 
unionin finanssijärjestelmän valvonnan var-
mistaminen. 

Tehtäviään suorittaessaan Finanssivalvon-
nan on otettava huomioon sen lisäksi, mitä 
muualla laissa säädetään, 3 §:n 4 momentissa 
mainitussa asetuksessa tarkoitetut EKP:n 
päätökset, ohjeet ja suositukset sekä EKP:n 
mainitun asetuksen nojalla antamat säädök-
set sekä 2 momentissa mainituissa asetuksis-
sa tarkoitetun Euroopan pankkiviranomaisen, 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen 
ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomai-
sen, jäljempänä Euroopan valvontaviran-
omaiset, päätökset, ohjeet ja suositukset, Eu-
roopan järjestelmäriskikomitean suositukset 
sekä teknisiä standardeja sisältävät Euroopan 
komission säädökset, jotka komissio antaa 
sille Euroopan finanssivalvonta-asetuksissa 
säädetyn toimivallan nojalla. 

Jollei 3 momentissa tarkoitetun ohjeen tai 
suosituksen noudattaminen ole mahdollista, 
Finanssivalvonnan on esitettävä perustelut 
ohjeesta tai suosituksesta poikkeamiseen ja 
toimitettava ne asianomaiselle Euroopan val-
vontaviranomaiselle tai Euroopan järjestel-
märiskikomitealle. 

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 
koskevissa Euroopan unionin säädöksissä 
tarkoitetuissa tapauksissa YVM-asetuksen, 
Euroopan finanssivalvonta-asetusten ja Eu-
roopan järjestelmäriskikomitea-asetuksen 
mukaisesti: 

1) tehtävä yhteistyötä EKP:n, Euroopan 
valvontaviranomaisten ja Euroopan finanssi-
valvonta-asetuksissa tarkoitetun Euroopan 
valvontaviranomaisten yhteiskomitean sekä 
Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa; 

2) toimitettava EKP:lle, Euroopan valvon-
taviranomaisille, Euroopan järjestelmäriski-
komitealle ja Euroopan valvontaviranomais-
ten yhteiskomitealle niiden tehtävien suorit-
tamiseksi tarvittavat tiedot. 

 
 

3 b § 

Määräysten valmistelua koskeva yhteistyö 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on annettava finanssi-

3 b §

Säädösten, määräysten ja ohjeiden valmiste-
lua koskeva yhteistyö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnan on annettava valtiova-
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markkinoita koskevan lainsäädännön valmis-
telusta ja finanssimarkkinoiden toimivuudesta 
vastaavalle ministeriölle viipymättä tieto: 

1) Euroopan valvontaviranomaisessa vireil-
lä olevasta teknisen standardin valmistelusta, 
jos teknisellä standardilla voi Finanssival-
vonnan arvion mukaan olla vaikutus Suomen 
lainsäädäntöön; ja 

2) muusta Euroopan valvontaviranomaises-
sa vireillä olevasta asiasta, jos sillä voi Fi-
nanssivalvonnan arvion mukaan olla Suomen 
finanssimarkkinoiden toimintaan tai vakau-
teen vaikutus. 
 

rainministeriölle ja sosiaali- ja terveysminis-
teriölle viipymättä tieto: 

 
1) Euroopan keskuspankissa vireillä ole-

vasta säädöksen valmistelusta, jos säädöksel-
lä voi olla vaikutus Suomen lainsäädäntöön; 

 
 
2) Euroopan valvontaviranomaisessa vireil-

lä olevasta teknisen standardin tai ohjeen 
valmistelusta, jos teknisellä standardilla tai 
ohjeella voi Finanssivalvonnan arvion mu-
kaan olla vaikutus Suomen lainsäädäntöön; 

3) muusta Euroopan valvontaviranomai-
sessa tai Euroopan järjestelmäriskikomiteas-
sa vireillä olevasta asiasta, jos sillä voi Fi-
nanssivalvonnan arvion mukaan olla vaiku-
tusta Suomen finanssimarkkinoiden toimin-
taan tai vakauteen. 

 
 

4 § 

Valvottavat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä 

laissa: 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 

(121/2007) tarkoitettua luottolaitosta ja kol-
mannen maan luottolaitoksen sivuliikettä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Valvottavat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä 

laissa: 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  

/  ) tarkoitettua luottolaitosta ja kolmannen 
maan luottolaitoksen sivuliikettä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Johtokunnan tehtävät 

Johtokunnalla on seuraavat finanssimarkki-
noiden valvontaa koskevat tehtävät: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) tuomita maksettavaksi Finanssivalvon-
nan asettama uhkasakko ja päättää 4 luvun 
mukaisista muista hallinnollisista seuraamuk-
sista. 
 

10 § 

Johtokunnan tehtävät 

Johtokunnalla on seuraavat finanssimark-
kinoiden valvontaa koskevat tehtävät: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) tuomita maksettavaksi Finanssivalvon-
nan asettama uhkasakko ja päättää 4 luvussa 
säädetyistä muista hallinnollisista seuraa-
muksista; 

6) tehdä päätös, joka koskee luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 10 luvun 4, 7 ja 
8 §:ssä tarkoitetun lisäpääomavaatimuksen, 
asettamista, muuttamista tai ennallaan pitä-
mistä tai mainitun lain 15 luvun 11 §:n 
5 momentissa tarkoitettua enimmäisluototus-
suhdetta taikka luottolaitosten ja sijoituspal-
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veluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013, jäljempänä EU:n 
vakavaraisuusasetus 124 ja 164 artiklassa 
tarkoitettujen kiinteistövakuudellisiin luottoi-
hin sovellettavien pääomavaatimusten aset-
tamista asetuksen mukaista vähimmäismää-
rää korkeammaksi tai tätä koskevan aiem-
man päätöksen muuttamista tai mainitun ase-
tuksen 458 artiklan soveltamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
26 § 

Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava 
toiminnan määrääminen lopetettavaksi 

Finanssivalvonta voi perua valvottavan 
toimiluvan tai, jos muu viranomainen on toi-
mivaltainen toimilupaviranomainen, esittää 
tälle toimiluvan perumista, jos finanssi-
markkinoiden valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen 
tavoitteiden toteutumista ei voida riittävästi 
turvata rajoittamalla valvottavan toimintaa 
27 §:n mukaisesti tai muilla tämän lain mu-
kaisilla toimenpiteillä ja: 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa 
ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun päätök-
sen tekemistä varattava valvottavalle kohtuul-
linen määräaika puutteen korjaamiselle, jollei 
toimiluvan peruminen välittömästi ole vält-
tämätöntä finanssimarkkinoiden valvonnalle 
1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumisen 
turvaamiseksi. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on peruttava valvotta-
valle myöntämänsä toimilupa, kun valvottava 
on asetettu konkurssiin, määrätty selvitysti-
laan rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen 
lainvoimaisella päätöksellä taikka selvitys-
miehet ovat antaneet selvitystilaa koskevan 
lopputilityksen. 
 
 

26 § 

Toimiluvan peruminen ja siihen rinnastettava 
toiminnan määrääminen lopetettavaksi 

Finanssivalvonta voi perua valvottavan 
toimiluvan tai, jos EKP:n tai muu viran-
omainen on toimivaltainen toimilupaviran-
omainen, esittää tälle toimiluvan perumista, 
jos finanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä 
säädettyjen tavoitteiden toteutumista ei voida 
riittävästi turvata rajoittamalla valvottavan 
toimintaa 27 §:n mukaisesti tai muilla tämän 
lain mukaisilla tai muualla laissa säädetyillä 
toimenpiteillä ja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa 
ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun pää-
töksen tai päätösesityksen tekemistä varatta-
va valvottavalle kohtuullinen määräaika 
puutteen korjaamiselle, jollei toimiluvan pe-
ruminen välittömästi ole välttämätöntä fi-
nanssimarkkinoiden valvonnalle 1 §:ssä sää-
dettyjen tavoitteiden toteutumisen turvaami-
seksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on peruttava valvotta-
valle myöntämänsä toimilupa tai esitettävä 
toimiluvan perumista, kun valvottava on ase-
tettu konkurssiin, määrätty selvitystilaan re-
kisteriviranomaisen tai tuomioistuimen lain-
voimaisella päätöksellä taikka selvitysmiehet 
ovat antaneet selvitystilaa koskevan lopputi-
lityksen. 

 
 
 
 



 HE 39/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

255

 
27 § 

Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittami-
nen 

Finanssivalvonta voi rajoittaa määräajaksi 
valvottavan toimiluvan mukaista toimintaa 
tai, jos muu viranomainen on toimivaltainen 
toimilupaviranomainen, esittää tälle toimilu-
van mukaisen toiminnan rajoittamista, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi määrä-
ajassa, Finanssivalvonta voi määräajan päät-
tymisen jälkeen muuttaa toimiluvan ehtoja 
toiminnan pysyväksi rajoittamiseksi. 
 
 

27 § 

Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittami-
nen 

Finanssivalvonta voi rajoittaa määräajaksi 
valvottavan toimiluvan mukaista toimintaa 
tai, jos EKP tai muu viranomainen on toimi-
valtainen toimilupaviranomainen, tehdä pää-
tösesityksen asiassa, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi määrä-
ajassa, Finanssivalvonta voi määräajan päät-
tymisen jälkeen muuttaa tai esittää muutetta-
vaksi toimiluvan ehtoja toiminnan pysyväksi 
rajoittamiseksi. 

 
 

32 a §  

Omistusosuuden hankinnan kieltäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 a § 

Omistusosuuden hankinnan kieltäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos EKP on YVM-asetuksen nojalla toimi-

valtainen tekemään tässä pykälässä tarkoite-
tun päätöksen, Finanssivalvonnan on tehtävä 
asiasta päätösesitys EKP:lle. 
 

 
32 b § 

Omistusosuuden hankinnan kieltämisessä 
noudatettava menettely 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnan on annettava 32 a §:ssä 

tarkoitettu päätös 60 arkipäivässä siitä, kun se 
on 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vahvis-
tanut saaneensa kaikki vaadittavat tiedot (kä-
sittelyaika). Finanssivalvonta voi käsittelyai-
kana, kuitenkin viimeistään viidentenäkym-
menentenä arkipäivänä käsittelyajan alkami-
sesta, kirjallisesti pyytää tarpeellisia yksilöi-
tyjä lisätietoja. Lisätietojen pyytäminen kes-
keyttää käsittelyajan siihen saakka, kunnes 
pyydetyt lisätiedot on saatu, kuitenkin enin-
tään 20 arkipäivän ajaksi tai, jos ilmoitusvel-
vollisen kotipaikka on Euroopan talousalueen 
ulkopuolella tai ilmoitusvelvollinen on muu 
kuin Euroopan talousalueella toimiluvan saa-
nut luottolaitos, sijoituspalveluyritys, sähkö-

32 b § 

Omistusosuuden hankinnan kieltämisessä 
noudatettava menettely 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnan on tehtävä 32 a §:ssä 

tarkoitettu päätös tai, jos EKP on asiassa 
toimivaltainen viranomainen, päätösesitys 
60 arkipäivässä siitä, kun se on 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla vahvistanut saaneensa 
kaikki vaadittavat tiedot (käsittelyaika). Fi-
nanssivalvonta voi käsittelyaikana, kuitenkin 
viimeistään viidentenäkymmenentenä arki-
päivänä käsittelyajan alkamisesta, kirjallisesti 
pyytää tarpeellisia yksilöityjä lisätietoja. Li-
sätietojen pyytäminen keskeyttää käsittely-
ajan siihen, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
saatu, kuitenkin enintään 20 arkipäivän ajaksi 
tai, jos ilmoitusvelvollisen kotipaikka on Eu-
roopan talousalueen ulkopuolella tai ilmoi-
tusvelvollinen on muu kuin Euroopan talous-
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rahayhteisö, vakuutusyhtiö tai rahastoyhtiö, 
enintään 50 arkipäivän ajaksi. Päätös käsitte-
lyajan jatkamisesta on annettava viivytyksettä 
tiedoksi ilmoitusvelvolliselle. 
 
 

Päätös hankinnan vastustamisesta on annet-
tava tiedoksi ilmoitusvelvolliselle viimeistään 
toisena arkipäivänä käsittelyajan päättymises-
tä. Jos Finanssivalvonta ei tässä pykälässä 
tarkoitettuna käsittelyaikana ole tehnyt 
32 a §:ssä tarkoitettua päätöstä, sen katsotaan 
hyväksyneen hankinnan. 

Jos ilmoitusvelvollinen on ulkomainen 
ETA-valvottava tai tämän emoyritys taikka 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla 
on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu 
määräysvalta ulkomaisessa ETA-
valvottavassa tai sen emoyrityksessä, Finans-
sivalvonnan on oltava päätöstä tehdessään yh-
teistyössä ulkomaisen ETA-valvottavan val-
vonnasta vastaavan ETA-valvontaviran
omaisen kanssa sekä, jos hankinnan kohteena 
on rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omis-
tusyhteisö, rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 
valvonnasta annetussa laissa tarkoitettujen 
muiden keskeisten valvontaviranomaisten 
kanssa. Päätöksestä on käytävä ilmi tässä 
momentissa tarkoitettujen ulkomaisten val-
vontaviranomaisten kanta hankintaan. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

alueella toimiluvan saanut luottolaitos, sijoi-
tuspalveluyritys, sähkörahayhteisö, vakuu-
tusyhtiö tai rahastoyhtiö, enintään 50 arki-
päivän ajaksi. Päätös käsittelyajan jatkami-
sesta on annettava viivytyksettä tiedoksi il-
moitusvelvolliselle. 

Päätös hankinnan vastustamisesta on annet-
tava tiedoksi ilmoitusvelvolliselle viimeis-
tään toisena arkipäivänä käsittelyajan päät-
tymisestä. Jos Finanssivalvonta ei tässä pykä-
lässä tarkoitettuna käsittelyaikana ole tehnyt 
32 a §:ssä tarkoitettua päätöstä tai päätösesi-
tystä, sen katsotaan hyväksyneen hankinnan. 

Jos ilmoitusvelvollinen on ulkomainen 
ETA-valvottava tai tämän emoyritys taikka 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla 
on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu 
määräysvalta ulkomaisessa ETA-
valvottavassa tai sen emoyrityksessä, Finans-
sivalvonnan on oltava päätöstä tai päätösesi-
tystä tehdessään yhteistyössä ulkomaisen 
ETA-valvottavan valvonnasta vastaavan 
ETA-valvontaviranomaisen kanssa sekä, jos 
hankinnan kohteena on rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymän omistusyhteisö, rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetussa 
laissa tarkoitettujen muiden keskeisten val-
vontaviranomaisten kanssa. Päätöksestä on 
käytävä ilmi tässä momentissa tarkoitettujen 
ulkomaisten valvontaviranomaisten kanta 
hankintaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
32 c § 

Osakkeisiin ja osuuksiin perustuvien oikeuk-
sien rajoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 c § 

Osakkeisiin ja osuuksiin perustuvien oikeuk-
sien rajoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos EKP on YVM-asetuksen nojalla toimi-

valtainen tekemään tässä pykälässä tarkoite-
tun päätöksen, Finanssivalvonnan on tehtävä 
asiasta päätösesitys EKP:lle. 
 

 
38 § 

Rikemaksu  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 §

Rikemaksu  

— — — — — — — — — — — — — —  
Rikemaksu voidaan määrätä edellyttäen, 
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ettei asia kokonaisuutena arvioiden anna ai-
hetta ankarampiin toimenpiteisiin. 
 

 
40 § 

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 2 
§:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 9 
§:ssä, maksulaitoslain 48 a §:ssä tai vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 
2 §:ssä taikka sijoitusrahastolain 144 b §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 

Seuraamusmaksu voidaan määrätä edellyt-
täen, ettei asia kokonaisuutena arvioiden anna 
aihetta ankarampiin toimenpiteisiin. Vaikka 
teon tai laiminlyönnin voidaan arvioida täyt-
tävän rikoslain 51 luvussa säädetyn muun 
kuin törkeän rikoksen tunnusmerkistön, mutta 
teko tai laiminlyönti on sen haitallisuus, siitä 
ilmenevä tekijän syyllisyys sekä siitä saatu 
hyöty ja muut tekoon tai laiminlyöntiin liitty-
vät seikat huomioon ottaen kokonaisuutena 
arvioiden vähäinen, Finanssivalvonta voi kui-
tenkin määrätä seuraamusmaksun ja jättää il-
moittamatta asian esitutkintaviranomaiselle. 
 

40 § 

Seuraamusmaksu 

Seuraamusmaksu määrätään sille, joka ta-
hallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö tai 
rikkoo arvopaperimarkkinalain 15 luvun 
2 §:ssä, sijoituspalvelulain 15 luvun 2 §:ssä, 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä, arvopaperitileistä anne-
tun lain 15 §:ssä, arvo-osuusjärjestelmästä ja 
selvitystoiminnasta annetun lain 8 luvun 
9 §:ssä, maksulaitoslain 48 a §:ssä, vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetun lain 22 luvun 
2 §:ssä, sijoitusrahastolain 144 b §:ssä tai 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 luvun 
1 §:ssä tarkoitettuja säännöksiä tai päätöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Seuraamusmaksua ei voida määrätä luon-
nolliselle henkilölle teosta tai laiminlyönnis-
tä, joka on laissa säädetty rangaistavaksi. 
Finanssivalvonta voi kuitenkin määrätä seu-
raamusmaksun ja jättää asian ilmoittamatta 
esitutkintaviranomaiselle, jos teko tai laimin-
lyönti on sen haitallisuus, siitä ilmenevä teki-
jän syyllisyys sekä siitä saatu hyöty ja muut 
tekoon tai laiminlyöntiin liittyvät seikat 
huomioon ottaen kokonaisuutena arvioiden 
vähäinen. 
 
 
 

 
41 § 

Seuraamusmaksun määrääminen 

 
 
 
 
 

Seuraamusmaksun suuruus perustuu koko-
naisarviointiin. Seuraamusmaksun suuruutta 
arvioitaessa on otettava huomioon menettelyn 
laatu, laajuus ja kestoaika sekä sen, jolle seu-
raamusmaksu määrätään, taloudellinen ase-
ma. Maksu saa olla enintään kymmenen pro-

41 § 

Seuraamusmaksun määrääminen 

Finanssivalvonta määrää seuraamusmak-
sun, jos se on suuruudeltaan enintään mil-
joona euroa. Muussa tapauksessa seuraa-
musmaksun määrää Finanssivalvonnan esi-
tyksestä markkinaoikeus. 

Seuraamusmaksun määrä perustuu koko-
naisarviointiin. Seuraamusmaksun määrää 
arvioitaessa on otettava huomioon menette-
lyn laatu, laajuus ja kestoaika sekä tekijän  
taloudellinen asema. Lisäksi arvioinnissa on 
otettava huomioon menettelyllä saavutettu 
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senttia oikeushenkilön tekoa tai laiminlyöntiä 
edeltävän vuoden liikevaihdosta, kuitenkin 
enintään kymmenen miljoonaa euroa. Mikäli 
tilinpäätös ei ole seuraamusmaksua määrättä-
essä vielä valmistunut, seuraamusmaksu on 
määrättävä sitä edeltävän vuoden tilinpäätök-
sen mukaisesta liikevaihdosta. Jos oikeushen-
kilö on vasta aloittanut toimintansa eikä tilin-
päätöstä ole saatavissa, liikevaihto voidaan 
arvioida muun saatavan selvityksen perusteel-
la. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luonnolliselle henkilölle määrättävä seu-
raamusmaksu saa olla enintään kymmenen 
prosenttia hänen viimeksi toimitetun verotuk-
sen mukaisista tuloistaan, kuitenkin enintään 
100 000 euroa. Jos tuloja ei voida luotettavas-
ti selvittää verotustiedoista tai ne ovat olen-
naisesti muuttuneet viimeksi toimitetun vero-
tuksen jälkeen, ne voidaan arvioida muun 
saatavan selvityksen perusteella. 
 
 
 
 

hyöty tai sillä aiheutettu vahinko, mikäli ne 
ovat määritettävissä, tekijän yhteistyö Fi-
nanssivalvonnan kanssa asian selvittämisek-
si, aiemmat finanssimarkkinoita koskeviin 
säännöksiin kohdistuneet rikkomukset ja lai-
minlyönnit sekä menettelyn mahdolliset vai-
kutukset rahoitusjärjestelmän vakaudelle.  

 
 
 
Seuraamusmaksu saa olla enintään kym-

menen prosenttia oikeushenkilön tekoa tai 
laiminlyöntiä edeltävän vuoden liikevaihdos-
ta, kuitenkin enintään kymmenen miljoonaa 
euroa. Jos tilinpäätös ei ole seuraamusmak-
sua määrättäessä vielä valmistunut, seuraa-
musmaksu on määrättävä sitä edeltävän vuo-
den tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta. 
Jos oikeushenkilö on vasta aloittanut toimin-
tansa eikä tilinpäätöstä ole saatavissa, liike-
vaihto voidaan arvioida muun saatavan selvi-
tyksen perusteella. 

Luonnolliselle henkilölle määrättävä seu-
raamusmaksu saa olla enintään kymmenen 
prosenttia hänen viimeksi toimitetun vero-
tuksen mukaisista tuloistaan, kuitenkin enin-
tään 100 000 euroa. Jos tuloja ei voida luotet-
tavasti selvittää verotustiedoista tai ne ovat 
olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetun 
verotuksen jälkeen, ne voidaan arvioida 
muun saatavan selvityksen perusteella. 

Jos finanssimarkkinoilla palveluja tarjoa-
valle luonnolliselle henkilölle määrättävä 
seuraamusmaksu koskee hänen 5 §:n 17 koh-
dan nojalla valvottavaa elinkeinotoimintaan-
sa, seuraamusmaksu saa olla enintään 
10 prosenttia hänen tästä elinkeinotoimin-
nastaan saamista viimeksi toimitetun vero-
tuksen mukaisista tuloistaan, kuitenkin enin-
tään 2,5 miljoonaa euroa. 

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, jos seuraamusmaksu koskee luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 20 luvun 1 §:n 2 
ja 4 momentissa tai sijoituspalvelulain 15 lu-
vun 2 §:n 2 ja 5 momentissa tarkoitetun 
säännöksen rikkomista tai laiminlyöntiä, oi-
keushenkilölle määrättävä seuraamusmaksu 
saa olla enintään 10 prosenttia oikeushenki-
lön tekoa tai laiminlyöntiä edeltävän vuoden 
liikevaihdosta. Jos oikeushenkilö on osa kon-
sernia, liikevaihdolla tarkoitetaan konsernin 
ylimmän emoyrityksen konsernitilinpäätök-
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sen mukaista liikevaihtoa. Sen estämättä, mi-
tä 4 momentissa säädetään, luonnolliselle 
henkilölle määrättävä seuraamusmaksu saa 
olla edellä tässä momentissa tarkoitettujen 
säännösten rikkomisesta tai laiminlyönnistä 
enintään viisi miljoonaa euroa. Edellä tässä 
momentissa säädetyn estämättä, seuraamus-
maksu saa kuitenkin olla enintään kaksi ker-
taa suurempi kuin teolla tai laiminlyönnillä 
saatu hyöty, jos se on määritettävissä. 

Edellä tässä pykälässä liikevaihdolla tar-
koitetaan: 

1) luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen 
ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvan 
muun yrityksen osalta EU:n vakavaraisuus-
asetuksen 316 artiklan mukaisesti laskettua 
tuottojen tai, jos maksuvelvollinen kuuluu 
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen 
konsolidointiryhmään, konsolidoitujen tuot-
tojen yhteenlaskettua määrää; 

2) vakuutus- ja eläkelaitosten osalta koko-
naisvakuutusmaksutuloa tai, kun kysymys on 
eläkesäätiöistä, maksutuloa; 

3) muun kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun 
yrityksen tai konsernin osalta kirjanpitolain 4 
luvun 1 §:ssä tarkoitettua liikevaihtoa tai sitä 
vastaavaa liikevaihtoa. 

Seuraamusmaksu määrätään maksettavaksi 
valtiolle. 

 
 
 42 § 

Hallinnollisen seuraamuksen määräämättä 
jättäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta voi jättää seuraamus-

maksun määräämättä tai lykätä sen mää-
räämistä oikeushenkilölle, jos se tekee sa-
masta asiasta 3 c §:ssä tarkoitetun ilmoituk-
sen viranomaiselle tai ryhtyy muuhun laissa 
säädettyyn valvontatoimenpiteeseen. 
 

 
 42 a §  

Hallinnollisten seuraamusten määräämis-
oikeuden vanhentuminen 

Rikemaksua ei saa määrätä tai julkista va-
roitusta antaa, jos sitä ei ole tehty viiden 



 HE 39/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

260 

vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikko-
mus tai laiminlyönti tapahtui, tai jatketun 
rikkomuksen tai laiminlyönnin osalta viiden 
vuoden kuluessa siitä päivästä, jona rikko-
mus tai laiminlyönti päättyi.  

Finanssivalvonta ei saa määrätä seuraa-
musmaksua tai tehdä esitystä sen määrää-
mistä markkinaoikeudelle, jos sitä ei ole tehty 
kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, 
jona rikkomus tai laiminlyönti tapahtui, tai 
jatketun rikkomuksen taikka laiminlyönnin 
osalta viiden vuoden kuluessa siitä päivästä, 
jona rikkomus tai laiminlyönti päättyi. 

 
43 § 

Rikemaksun, julkisen varoituksen ja seuraa-
musmaksun julkistaminen 

Finanssivalvonnan on julkistettava anta-
mansa tai määräämänsä rikemaksu, julkinen 
varoitus ja seuraamusmaksu sekä markkina-
oikeuden määräämä seuraamusmaksu. Seu-
raamuksen julkistamisesta on käytävä ilmi, 
onko seuraamuksen antamista tai määräämis-
tä koskeva päätös lainvoimainen. Jos muu-
toksenhakuviranomainen kumoaa päätöksen, 
Finanssivalvonnan on julkistettava tieto muu-
toksenhakuviranomaisen päätöksestä vastaa-
valla tavalla kuin seuraamuksen antaminen tai 
määrääminen on julkistettu. 

 
Finanssivalvonta ei julkista 1 momentissa 

tarkoitettua seuraamusta, jos julkistaminen 
saattaisi vakavasti vaarantaa rahoitusmarkki-
noiden vakauden tai saattaisi aiheuttaa koh-
tuutonta vahinkoa seuraamuksen kohteelle.  
 

43 § 

Rikemaksun, julkisen varoituksen ja seuraa-
musmaksun julkistaminen 

Finanssivalvonnan on julkistettava rike-
maksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu 
sekä markkinaoikeuden määräämä seuraa-
musmaksu. Julkistamisesta on käytävä ilmi, 
onko seuraamuksen antamista tai määräämis-
tä koskeva päätös lainvoimainen. Jos muu-
toksenhakuviranomainen kumoaa päätöksen, 
Finanssivalvonnan on julkistettava tieto muu-
toksenhakuviranomaisen päätöksestä vastaa-
valla tavalla kuin seuraamuksen antaminen 
tai määrääminen on julkistettu. Seuraamusta 
koskevat tiedot on pidettävä Finanssivalvon-
nan internetsivuilla viiden vuoden ajan.  

Seuraamus voidaan julkistaa ilman seu-
raamuksen kohteena olevan nimeä, jos 
1 momentissa tarkoitettu julkistaminen vaa-
rantaisi finanssimarkkinoiden vakauden tai 
meneillään olevan viranomaistutkinnan taik-
ka aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa osapuo-
lille tai olisi luonnolliselle henkilölle kohtuu-
tonta.  

Seuraamuksen julkistamista voidaan lykätä 
jos 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten 
voidaan olettaa lakkaavan kohtuullisessa 
ajassa. 

 
 

44 a § 

Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan val-
vontaviranomaisille 

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 

44 a §

Seuraamuksista ilmoittaminen Euroopan val-
vontaviranomaisille 

Finanssivalvonnan on finanssimarkkinoita 
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koskevissa Euroopan unionin säädöksissä 
tarkoitetuissa tapauksissa toimitettava asian-
omaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle:  

1) tieto tässä luvussa tarkoitetusta julkiste-
tusta seuraamuksesta samanaikaisesti, kun 
seuraamus julkistetaan; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

koskevissa Euroopan unionin säädöksissä 
tarkoitetuissa tapauksissa toimitettava asian-
omaiselle Euroopan valvontaviranomaiselle: 

1) tieto tässä luvussa tarkoitetusta julkiste-
tusta seuraamuksesta samanaikaisesti, kun 
seuraamus julkistetaan sekä tieto mahdolli-
sesta muutoksenhausta ja sen lopputulokses-
ta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
52 § 

Tietojenvaihto 

Finanssivalvonnan on toimitettava ulkomai-
sille ETA-valvontaviranomaisille kaikki hal-
lussaan olevat valvonnan kannalta olennaiset 
tiedot, jotka voivat helpottaa näiden viran-
omaisten harjoittamaa valvontaa. Tiedot on 
toimitettava vähintään siinä laajuudessa kuin 
kutakin valvottavaa koskevissa direktiiveissä 
edellytetään. Vakuutusyhtiöiden toimilupa-
edellytyksiin olennaisesti vaikuttavat tiedot 
on toimitettava vastaavassa laajuudessa. Tie-
tojenvaihdosta ryhmävalvonnassa säädetään 
lisäksi erikseen 65 §:ssä. 

Jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy 
epäillä, että sen valvonnan piiriin kuulumaton 
toimija harjoittaa tai on harjoittanut finanssi-
markkinoita koskevien Euroopan unionin di-
rektiivien vastaista toimintaa toisen ETA-
valtion alueella, sen on ilmoitettava tästä fi-
nanssimarkkinoita koskevissa Euroopan 
unionin direktiiveissä tarkoitetuissa tapauk-
sissa asianomaisen ETA-valtion toimivaltai-
selle viranomaiselle. 
 

52 §  

Tietojenvaihto 

Finanssivalvonnan on toimitettava ulko-
maisille ETA-valvontaviranomaisille kaikki 
hallussaan olevat valvonnan kannalta olen-
naiset tiedot, jotka voivat helpottaa näiden vi-
ranomaisten harjoittamaa valvontaa. Tiedot 
on toimitettava vähintään siinä laajuudessa 
kuin kutakin valvottavaa koskevissa Euroo-
pan unionin säädöksissä edellytetään. Va-
kuutusyhtiöiden toimilupaedellytyksiin olen-
naisesti vaikuttavat tiedot on toimitettava 
vastaavassa laajuudessa. Tietojenvaihdosta 
ryhmävalvonnassa säädetään lisäksi 65 §:ssä. 

Jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy 
epäillä, että sen valvonnan piiriin kuuluma-
ton toimija harjoittaa tai on harjoittanut fi-
nanssimarkkinoita koskevien Euroopan unio-
nin säädösten vastaista toimintaa toisen ETA-
valtion alueella, sen on ilmoitettava tästä fi-
nanssimarkkinoita koskevissa Euroopan 
unionin säädöksissä tarkoitetuissa tapauksis-
sa asianomaisen ETA-valtion toimivaltaiselle 
viranomaiselle. 

 
60 §  

Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tarkastaminen 
sekä tietojensaanti ulkomaiselta ETA-

sivuliikkeeltä ja muulta ulkomaiselta valvot-
tavalta 

Kotivaltion valvontaviranomainen voi toi-
mivaltansa puitteissa tarkastaa itse tai edusta-
jansa välityksellä ulkomaisen ETA-
sivuliikkeen toimintaa ulkomaisen ETA-
valvottavan valvonnan kannalta tarpeellisessa 
laajuudessa, jos se on ennen tarkastuksen 

60 § 

Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen tarkastaminen 
sekä tietojensaanti ulkomaiselta ETA-

sivuliikkeeltä ja muulta ulkomaiselta valvot-
tavalta 

Kotivaltion valvontaviranomainen voi toi-
mivaltansa puitteissa tarkastaa itse tai edusta-
jansa välityksellä ulkomaisen ETA-
sivuliikkeen toimintaa ulkomaisen ETA-
valvottavan valvonnan kannalta tarpeellisessa 
laajuudessa, jos se on ennen tarkastuksen 
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aloittamista ilmoittanut siitä Finanssivalvon-
nalle. Finanssivalvonnalla on oikeus osallis-
tua tarkastukseen. 

Finanssivalvonta voi kotivaltion valvontavi-
ranomaisen pyynnöstä tarkastaa ulkomaisen 
ETA-sivuliikkeen toimintaa. Finanssivalvon-
nan tietojensaanti- ja tarkastusoikeuteen so-
velletaan tällöin, mitä 3 luvussa säädetään 
valvottavaa koskevasta Finanssivalvonnan 
tietojensaanti- ja tarkastusoikeudesta ja 
34 §:ssä oikeudesta käyttää ulkopuolista asi-
antuntijaa sekä 38 §:ssä oikeudesta asettaa 
uhkasakko tietojensaanti- ja tarkastusoikeu-
den tehostamiseksi. 

Finanssivalvonnalla on lisäksi oikeus saada 
muualla laissa säädettyjen tehtäviensä hoita-
miseksi tarpeelliset tiedot ulkomaiselta ETA-
sivuliikkeeltä ja suorittaa siinä tarkastuksia 
niin kuin 3 luvussa säädetään, käyttää tarkas-
tuksessa ulkopuolista asiantuntijaa niin kuin 
34 §:ssä säädetään sekä asettaa 33 a §:ssä tar-
koitettu uhkasakko tietojensaanti- ja tarkas-
tusoikeuden tehostamiseksi. Mitä edellä tässä 
momentissa säädetään ETA-sivuliikkeestä, 
koskee vastaavasti ulkomaisen ETA-
lisäeläkelaitoksen Suomessa olevaa kiinteää 
toimipaikkaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanssivalvonnalla on oikeus saada tässä 
laissa ja muualla laissa säädettyjen tehtävien-
sä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ulkomaisel-
ta ETA-lisäeläkelaitokselta sekä sellaiselta 
ulkomaiselta valvottavalta, joka tarjoaa Suo-
meen palveluja sivuliikettä perustamatta. 

Finanssivalvonta voi antaa ulkomaiselle 
ETA-sivuliikkeelle ja 3 momentissa tarkoite-
tulle ulkomaiselle ETA-lisäeläkelaitokselle 
määräyksiä 3 §:n 3 momentin 3 ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen tehtäviensä hoitamiseksi tar-
peellisten tietojen säännöllisestä toimittami-
sesta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta 
voi lisäksi antaa määräyksiä muiden 18 §:n 
2 momentissa tarkoitettujen tietojen säännöl-
lisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle, 

aloittamista ilmoittanut siitä Finanssivalvon-
nalle. Finanssivalvonnalla on oikeus osallis-
tua tarkastukseen. 

Finanssivalvonta voi kotivaltion valvonta-
viranomaisen pyynnöstä tarkastaa ulkomai-
sen ETA-sivuliikkeen toimintaa. Finanssi-
valvonnan tietojensaanti- ja tarkastusoikeu-
teen sovelletaan tällöin, mitä 3 luvussa sääde-
tään valvottavaa koskevasta Finanssivalvon-
nan tietojensaanti- ja tarkastusoikeudesta ja 
34 §:ssä oikeudesta käyttää ulkopuolista asi-
antuntijaa sekä 33 a §:ssä oikeudesta asettaa 
uhkasakko tietojensaanti- ja tarkastusoikeu-
den tehostamiseksi. 

Finanssivalvonta voi kotivaltion valvonta-
viranomaisen pyynnöstä taikka, jos se on pe-
rusteltua Suomen rahoitusmarkkinoiden va-
kauden kannalta tai Finanssivalvonnan muu-
alla laissa säädettyjen tehtävien hoitamisek-
si, omasta aloitteestaan ilmoitettuaan siitä 
etukäteen kotivaltion valvontaviranomaiselle 
saada ulkomaiselta ETA-sivuliikkeeltä val-
vonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja tarkas-
taa ulkomaisen ETA-sivuliikkeen toimintaa. 
Finanssivalvonnan tietojensaanti- ja tarkas-
tusoikeuteen sovelletaan tällöin, mitä 3 lu-
vussa säädetään valvottavaa koskevasta Fi-
nanssivalvonnan tietojensaanti- ja tarkastus-
oikeudesta ja 34 §:ssä oikeudesta käyttää ul-
kopuolista asiantuntijaa sekä 33 a §:ssä oi-
keudesta asettaa uhkasakko tietojensaanti- ja 
tarkastusoikeuden tehostamiseksi. Mitä edel-
lä tässä momentissa säädetään ETA-
sivuliikkeestä, koskee vastaavasti ulkomaisen 
ETA-lisäeläkelaitoksen Suomessa olevaa 
kiinteää toimipaikkaa. 

Finanssivalvonnalla on oikeus saada tässä 
laissa ja muualla laissa säädettyjen tehtävien-
sä hoitamiseksi tarpeelliset tiedot ulkomaisel-
ta ETA-lisäeläkelaitokselta sekä sellaiselta 
ulkomaiselta valvottavalta, joka tarjoaa Suo-
meen palveluja sivuliikettä perustamatta. 

Finanssivalvonta voi antaa ulkomaiselle 
ETA-sivuliikkeelle ja 3 momentissa tarkoite-
tulle ulkomaiselle ETA-lisäeläkelaitokselle 
määräyksiä 3 §:n 3 momentin 3 ja 5 kohdassa 
tarkoitettujen tehtäviensä hoitamiseksi tar-
peellisten tietojen säännöllisestä toimittami-
sesta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta 
voi lisäksi antaa määräyksiä muiden 18 §:n 
2 momentissa tarkoitettujen tietojen säännöl-
lisestä toimittamisesta Finanssivalvonnalle, 
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jos se on tarpeen Finanssivalvonnalle 67 §:ssä 
tarkoitetun sopimuksen nojalla kuuluvien teh-
tävien hoitamiseksi. 
 
 

jos se on tarpeen Finanssivalvonnalle 
67 §:ssä tarkoitetun sopimuksen nojalla kuu-
luvien tehtävien hoitamiseksi. 

Finanssivalvonnan on ilmoitettava tämän 
pykälän nojalla saamansa tiedot kotivaltion 
valvontaviranomaiselle siltä osin kuin tiedot 
ovat merkittäviä koko luottolaitoksen talou-
dellisen aseman valvonnan tai Suomen rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden kannalta. 

 
 

61 § 

Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja muuhun 
ulkomaiseen valvottavaan kohdistuvasta toi-
menpiteestä ilmoittaminen sekä ulkomaisen 

ETA-sivuliikkeen ja muun ulkomaisen valvot-
tavan toiminnan rajoittaminen ja kieltäminen 

 
 
 

Jos ulkomainen ETA-sivuliike laiminlyö 
noudattaa 59 §:ssä tarkoitettuja yleisen edun 
vaatimia ehtoja taikka mitä sivuliikkeen vel-
vollisuudeksi on finanssimarkkinoita koske-
vassa Suomen laissa tai sen nojalla annetuissa 
säännöksissä tai määräyksissä tai sivuliikkeen 
toimintaa koskevissa säännöissä säädetty tai 
määrätty, Finanssivalvonta voi kehottaa sivu-
liikettä korjaamaan asian määräajassa. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

61 §  

Ulkomaiseen ETA-sivuliikkeeseen ja muuhun 
ulkomaiseen ETA-valvottavaan ja toisen 

ETA-valtion valvonnassa olevaan säännel-
tyyn markkinaan kohdistuvasta toimenpi-
teestä ilmoittaminen sekä ulkomaisen ETA-

sivuliikkeen ja muun ulkomaisen ETA-
valvottavan toiminnan rajoittaminen ja kiel-

täminen 

Jos Finanssivalvonnalla on perusteltua ai-
hetta epäillä, että ulkomainen ETA-sivuliike 
laiminlyö noudattaa 59 §:ssä tarkoitettuja 
yleisen edun vaatimia ehtoja taikka mitä si-
vuliikkeen velvollisuudeksi on finanssimark-
kinoita koskevassa Suomen laissa tai sen no-
jalla annetuissa säännöksissä tai määräyksis-
sä tai sen toimintaa koskevissa säännöissä 
säädetty tai määrätty, Finanssivalvonta voi 
kehottaa sivuliikettä korjaamaan asian mää-
räajassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
62 §  

Valvottavan toimilupaa ja omistajia koskeva 
ilmoitusvelvollisuus 

 
Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoit-

taa valvottavan emoyrityksen ja sen tytäryri-
tysten valvonnasta vastaaville ulkomaisille 
ETA-valvontaviranomaisille valvottavan toi-
milupahakemuksesta ja toimiluvan myöntä-
misestä sekä yhteistyöstä ulkomaisen ETA-
valvontaviranomaisen kanssa valvottavan 
omistajien valvonnassa säädetään luottolai-
tostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspalve-
lulaissa, sijoitusrahastolaissa, vaihtoehtora-

62 §

Toimiluvan myöntämiseen ja perumiseen 
sekä omistajavalvontaan liittyvä tietojen-

vaihto 

Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoit-
taa valvottavan emoyrityksen ja sen tytäryri-
tysten valvonnasta vastaaville ulkomaisille 
ETA-valvontaviranomaisille valvottavan 
toimilupahakemuksesta ja toimiluvan myön-
tämisestä sekä yhteistyöstä ulkomaisen ETA-
valvontaviranomaisen kanssa valvottavan 
omistajien valvonnassa säädetään luottolai-
tostoiminnasta annetussa laissa, sijoituspal-
velulaissa, sijoitusrahastolaissa, vaihtoehto-
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hastojen hoitajista annetussa laissa ja vakuu-
tusyhtiölaissa. 
 

rahastojen hoitajista annetussa laissa ja va-
kuutusyhtiölaissa. 

Kun Finanssivalvonta vastaa valvottavan 
ryhmävalvonnasta, Finanssivalvonnan on 
saatuaan ulkomaan viranomaiselta tiedon 
toimiluvan myöntämisestä ryhmävalvonnan 
piiriin kuuluvalle ulkomaiselle valvottavalle 
taikka tällaista toimilupaa koskevasta hake-
muksesta, viivytyksettä ilmoitettava toimilu-
van myöntämisestä vastaavalle viranomaisel-
le sekä asianomaiselle EU-valvontaviran-
omaiselle tiedot: 

1) ryhmän rakenteesta; 
2) emoyrityksen omistajista, joilla on val-

vottavassa vähintään luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 3 luvun 1 §:ssä, sijoituspalvelu-
lain 7 luvun 14 §:ssä, rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetun lain 
11 §:ssä, maksulaitoslain 21 a §:ssä, sijoi-
tusrahastolain 16 §:ssä, vaihtoehtorahasto-
jen hoitajista annetun lain 7 luvun 9 §:ssä tai 
14 luvun 9 §:ssä, tai vakuutusyhtiölain 4 lu-
vun 5 §:ssä tarkoitettu merkittävä omis-
tusosuus; sekä  

3) ryhmätason hallinnosta, sisäisestä val-
vonnasta ja riskienhallinnasta. 

 
 

65 § 

Ryhmittymän valvontaa koskeva tietojenvaih-
to 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos Finanssivalvonta tarvitsee tehtävänsä 

suorittamiseksi tietoja Finanssivalvonnan 
valvottavaa vastaavasta ulkomaisesta yrityk-
sestä, joka kuuluu sellaiseen ryhmittymään, 
jonka valvonnasta Finanssivalvonta vastaa, 
Finanssivalvonnan on pyydettävä tällaisia 
tietoja ensisijaisesti tällaisen yrityksen val-
vonnasta vastaavalta viranomaiselta. Jos Fi-
nanssivalvonta tarvitsee tällaisia tietoja yri-
tyksestä, joka kuuluu sellaiseen ryhmitty-
mään, jonka valvonnasta vastaa muu valvon-
taviranomainen, Finanssivalvonnan on pyy-
dettävä tietoja ensisijaisesti tällaisen ryhmit-
tymän ryhmävalvonnasta vastaavalta viran-
omaiselta. 
 

65 §  

Ryhmittymän valvontaan liittyvä Finanssi-
valvonnan tiedonantovelvollisuus  

— — — — — — — — — — — — — —  
(4 mom. kumotaan) 
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65 a § 

Luottolaitosten konsolidoitua valvontaa kos-
keva yhteistyö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kun Finanssivalvonta vastaa luottolaitoksen 

konsolidoidusta valvonnasta, Finanssivalvon-
nan on sen lisäksi, mitä muualla laissa sääde-
tään, suoritettava seuraavat tehtävät: 

1) valvonnassa tarvittavien tietojen kokoa-
misen ja jakamisen yhteensovittaminen; 

2) valvontatoiminnan suunnittelu ja yhteen-
sovittaminen yhteistyössä valvontaan osallis-
tuvien muiden ETA-valvontaviranomaisten 
kanssa ja, kun kysymys on kriisitilanteista ja 
niihin varautumisesta, tarvittaessa yhteistyös-
sä asianomaisten ETA-valtioiden keskus-
pankkien kanssa. 
 

65 a §  

Ryhmittymän valvontaa koskeva muu yhteis-
työ 

Finanssivalvonta valvoo ryhmävalvontaa 
koskevien säännösten noudattamista yhteis-
työssä valvottavan kanssa samaan ryhmitty-
mään kuuluvien ulkomaisten valvottavien 
valvonnasta vastaavien valvontaviranomais-
ten kanssa. 

Finanssivalvonnan on, jollei asian kiireel-
lisyydestä muuta johdu, ennen kuin se tekee 
päätöksen, joka voi merkittävästi vaikuttaa 
ulkomaiseen ETA-valvottavaan, kuultava sen 
valvonnasta vastaavaa valvontaviranomais-
ta, jos päätös koskee: 

1) merkittävää muutosta valvottavan omis-
tuksessa tai hallinnollisessa rakenteessa; 

2) 32 a §:ssä tarkoitettua päätöstä merkit-
tävän omistusosuuden hankinnan kieltämi-
sestä;  

3) merkittävän hallinnollisen seuraamuk-
sen määräämistä valvottavalle; 

4) valvottavakohtaisen lisäpääomavaati-
muksen asettamista; tai 

5) valvottavan toimintaa merkittävästi ra-
joittavan valvontatoimen kohdistamista val-
vottavaan. 

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetus-
sa tapauksessa Finanssivalvonnan on aina 
kuultava valvottavan ryhmävalvonnasta vas-
taavaa valvontaviranomaista.  

Jos Finanssivalvonta vastaa valvottavan 
ryhmävalvonnasta, Finanssivalvonnan on sen 
lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, suori-
tettava seuraavat tehtävät: 

1) valvonnassa tarvittavien tietojen kokoa-
misen ja jakamisen yhteensovittaminen; 

2) valvontatoiminnan suunnittelu ja yh-
teensovittaminen yhteistyössä valvontaan 
osallistuvien muiden ETA-valvontaviran- 
omaisten kanssa ja, jos kysymys on kriisiti-
lanteista ja niihin varautumisesta, tarvittaessa 
yhteistyössä asianomaisten ETA-valtioiden 
keskuspankkien kanssa. 

Jos Finanssivalvonta tarvitsee tehtävänsä 
suorittamiseksi tietoja Finanssivalvonnan 
valvottavaa vastaavasta ulkomaisesta yrityk-
sestä, joka kuuluu sellaiseen ryhmittymään, 
jonka valvonnasta Finanssivalvonta vastaa, 
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Finanssivalvonnan on pyydettävä tällaisia 
tietoja ensisijaisesti tällaisen yrityksen val-
vonnasta vastaavalta viranomaiselta. Jos Fi-
nanssivalvonta tarvitsee tällaisia tietoja yri-
tyksestä, joka kuuluu sellaiseen ryhmitty-
mään, jonka valvonnasta vastaa muu valvon-
taviranomainen, Finanssivalvonnan on pyy-
dettävä tietoja ensisijaisesti tällaisen ryhmit-
tymän ryhmävalvonnasta vastaavalta viran-
omaiselta. 

 
 

65 c §  

Valvontakollegion tehtävä ja toiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimin-

taperiaatteiden on katettava ainakin seuraavat 
seikat: 

1) tietojenvaihto; 
2) mahdollinen sopiminen vapaaehtoisesta 

tehtävien ja vastuiden jaosta; 
3) tarkastussuunnitelma ja muut menettely-

tavat luottolaitostoiminnasta annetun lain 
85 §:ssä tarkoitetun arvion tekemiseksi; 

 
 
4) valvonnan tehostaminen poistamalla tar-

peettomat päällekkäiset vaatimukset; 
5) kriisitilanteisiin varautuminen ja toiminta 

kriisitilanteissa; 
6) periaatteet, joiden mukaisesti Finanssi-

valvonta voi rajoittaa ulkomaan valvontavi-
ranomaisen oikeutta osallistua yksittäisen asi-
an käsittelyyn kollegiossa; 

7) sovellettaessa 65 b §:n 1 momentin 
1 kohtaa vakavaraisuusvaatimuksien johdon-
mukainen soveltaminen konsolidointiryh-
mään kuuluvissa luottolaitoksissa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

65 c §  

Valvontakollegion tehtävä ja toiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen toimin-

taperiaatteiden on katettava ainakin seuraavat 
seikat: 

1) tietojenvaihto; 
2) mahdollinen sopiminen vapaaehtoisesta 

tehtävien ja vastuiden jaosta; 
3) valvontaohjelma ja muut menettelytavat 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
2 §:ssä ja rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 
valvonnasta annetun lain 31 §:n 2 kohdassa 
tarkoitetun arvion tekemiseksi; 

4) valvonnan tehostaminen poistamalla tar-
peettomat päällekkäiset vaatimukset; 

5) kriisitilanteisiin varautuminen ja toimin-
ta kriisitilanteissa; 

6) periaatteet, joiden mukaisesti Finanssi-
valvonta voi rajoittaa ulkomaan valvontavi-
ranomaisen oikeutta osallistua yksittäisen 
asian käsittelyyn kollegiossa; 

7) vakavaraisuusvaatimuksien johdonmu-
kainen soveltaminen sovellettaessa 65 b §:n 
1 momentin 1 kohtaa. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
66 § 

Valvontapöytäkirjat 

Finanssivalvonnan on osaltaan myötävaiku-
tettava siihen, että edellä tässä luvussa tarkoi-
tettua valvontayhteistyötä koskevat periaat-
teet ja menettelyt vahvistetaan tarvittaessa 
kirjallisessa valvontapöytäkirjassa, jonka 

66 §

Valvontapöytäkirjat 

Finanssivalvonnan on osaltaan myötävai-
kutettava siihen, että edellä tässä luvussa tar-
koitettua valvontayhteistyötä koskevat peri-
aatteet ja menettelyt vahvistetaan kirjallisessa 
valvontapöytäkirjassa, jonka kaikki valvon-
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kaikki valvontaan tai ryhmävalvontaan osal-
listuvat valvontaviranomaiset allekirjoittavat. 
 

taan tai ryhmävalvontaan osallistuvat valvon-
taviranomaiset allekirjoittavat. 
 

 
71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) Suomen tai muun ETA-valtion keskus-
pankille ja muulle toimielimelle, jolla on ra-
hapoliittisena viranomaisena samanlainen 
tehtävä, sekä muulle maksujärjestelmien val-
vonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) muun valtion kuin ETA-valtion tässä 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tai 
toimielimelle. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on viipymättä annettava 
valtiovarainministeriölle, sosiaali- ja terve-
ysministeriölle ja Suomen Pankille hallussaan 
olevat tiedot asioista, jotka Finanssivalvon-
nan arvion mukaan saattavat vaikuttaa mer-
kittävästi finanssimarkkinoiden vakauteen tai 
muuten merkittävästi finanssimarkkinoiden 
kehitykseen tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä 
rahoitusjärjestelmän toiminnassa. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

71 § 

Oikeus ja velvollisuus luovuttaa tietoja 

Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Finanssivalvonnalla on oikeus 
luovuttaa salassapitosäännösten estämättä tie-
toja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

11) EKP:lle, Suomen Pankille tai muulle 
ETA-valtion keskuspankille ja muulle toi-
mielimelle, jolla on rahapoliittisena viran-
omaisena samanlainen tehtävä, sekä muulle 
maksujärjestelmien valvonnasta vastuussa 
olevalle viranomaiselle; 
— — — — — — — — — — — — — —  

12) muun valtion kuin ETA-valtion tässä 
momentissa tarkoitetulle viranomaiselle tai 
toimielimelle; 

13) luottolaitostoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitetulle talletussuojarahastolle ja si-
joituspalvelulaissa tarkoitetulle sijoittajien 
korvausrahastolle niiden tehtävien hoitami-
seksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on sen estämättä, mitä 
tietojen salassapidosta muualla laissa sääde-
tään, viipymättä annettava valtiovarainminis-
teriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle ja 
Suomen Pankille hallussaan olevat tiedot asi-
oista, jotka saattavat vaikuttaa finanssimark-
kinoiden vakauteen tai muuten merkittävästi 
finanssimarkkinoiden kehitykseen tai aiheut-
taa merkittäviä häiriöitä rahoitusjärjestelmän 
toiminnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 71 a § 

Rikkomuksista ilmoittaminen 

Finanssivalvonnan on ylläpidettävä järjes-
telmää, jonka kautta se voi vastaanottaa il-
moituksia finanssimarkkinoita koskeviin 
säännöksiin liittyvistä väärinkäytösepäilyistä. 

Finanssivalvonnan on säilytettävä viiden 
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vuoden ajan edellä 1 momentissa tarkoitetut 
tarpeelliset tiedot. Tiedot on poistettava vii-
den vuoden kuluttua ilmoituksen tekemisestä, 
jollei tietojen edelleen säilyttäminen ole tar-
peen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeu-
denkäynnin, viranomaistutkinnan taikka il-
moituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. 
Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus 
on tutkittava viimeistään kolmen vuoden ku-
luttua edellisestä tietojen säilyttämisen tar-
peellisuuden tarkistamisesta. Tarkistamisesta 
on tehtävä merkintä. 

Ilmoituksen kohteena olevalla rekiste-
röidyllä henkilöllä ei ole tarkastusoikeutta 
1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin, 
jos tietojen antaminen saattaisi haitata rikos-
ten tai väärinkäytösten selvittämistä. Tie-
tosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnös-
tä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen, 
rekisteröityä koskevien tietojen lainmukai-
suuden. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

Tekoon ja laiminlyöntiin, joka on tehty en-
nen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

 
 
 

3. 

Laki 
maksulaitoslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 21 §, 28 §:n 1 momentti, 

30 §:n 2 momentti, 31 §:n 1 momentti ja 39 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 31 §:n 
1 momentti laissa 899/2011, sekä  

lisätään lakiin uusi 41 a ja 41 b § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut 

2 § 

Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut 
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Tätä lakia ei sovelleta palveluihin, joita tar-
joaa: 

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) tarkoitettu luottolaitos; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Tätä lakia ei sovelleta palveluihin, joita tar-
joaa: 

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  
/  ) tarkoitettu luottolaitos; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Maksulaitoksen sidonnaisuus 

Maksulaitos ei saa olla merkittävästi sidok-
sissa sellaiseen luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön, johon sovellettavat Euroo-
pan talousalueeseen kuulumattoman valtion 
lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset es-
tävät maksulaitoksen tehokkaan valvonnan, 
tai muuhun tahoon, jos merkittävä sidonnai-
suus on muuten omiaan estämään maksulai-
toksen tehokasta valvontaa. 

Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan 
tässä laissa, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 37 §:n 2–4 momentissa säädetään. 
 
 

21 §  

Maksulaitoksen sidonnaisuus 

Maksulaitos ei saa olla merkittävästi sidok-
sissa sellaiseen luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön, johon sovellettavat Euroo-
pan talousalueeseen kuulumattoman valtion 
lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset 
estävät maksulaitoksen tehokkaan valvonnan, 
tai muuhun tahoon, jos merkittävä sidos on 
muuten omiaan estämään maksulaitoksen te-
hokasta valvontaa. 

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 
648/2012 muuttamisesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 575/2013, jäljempänä EU:n vakavarai-
suusasetus, 4 artiklan 1 kohdan 38 alakoh-
dassa tarkoitettua läheistä sidonnaisuutta. 

 
 

28 § 

Omat varat 

Maksulaitoksen omiin varoihin sovelletaan, 
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 45–
48 §:ssä säädetään. Mitä mainituissa pykälis-
sä säädetään osake- ja osuuspääomasta, so-
velletaan myös rahamääräiseen yhtiöpanok-
seen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Omat varat 

Maksulaitoksen omiin varoihin sovelletaan, 
mitä EU:n vakavaraisuusasetuksessa sääde-
tään luottolaitoksen omista varoista. Mitä 
mainitussa asetuksessa säädetään osake- ja 
osuuspääomasta, sovelletaan myös rahamää-
räiseen yhtiöpanokseen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
30 § 

Omien varojen vähimmäismäärä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksulaitoksella on oltava myönnettyjen 

luottojen kokonaismäärään nähden riittävät 
omat varat. Jos Finanssivalvonta katsoo, että 
maksulaitoksen 1 momentin mukaisesti mää-

30 § 

Omien varojen vähimmäismäärä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Maksulaitoksella on oltava myönnettyjen 

luottojen kokonaismäärään nähden riittävät 
omat varat. Jos Finanssivalvonta katsoo, että 
maksulaitoksen 1 momentin mukaisesti mää-
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räytyvät omat varat eivät ole riittävät suhtees-
sa sen myöntämiin luottoihin liittyviin riskei-
hin eikä maksulaitoksen omien varojen riittä-
vyyttä suhteessa kokonaisriskiin voida muu-
ten varmistaa, Finanssivalvonta voi enintään 
kolmen vuoden ajaksi edellyttää maksulaitok-
selta suurempaa omien varojen määrää. Fi-
nanssivalvonta ei kuitenkaan voi edellyttää 
maksulaitokselta suurempaa omien varojen 
määrää kuin mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 57, 58 ja 60 §:ssä luottolaitokselta 
edellytetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

räytyvät omat varat eivät ole riittävät suh-
teessa sen myöntämiin luottoihin liittyviin 
riskeihin eikä maksulaitoksen omien varojen 
riittävyyttä suhteessa kokonaisriskiin voida 
muuten varmistaa, Finanssivalvonta voi enin-
tään kolmen vuoden ajaksi edellyttää maksu-
laitokselta suurempaa omien varojen määrää. 
Finanssivalvonta ei kuitenkaan voi edellyttää 
maksulaitokselta suurempaa omien varojen 
määrää kuin mitä luottolaitokselta vaaditaan 
EU:n vakavaraisuusasetuksen 92 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen riskien 
kattamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
31 § 

Omien varojen vähimmäismäärästä poikkea-
minen 

Mitä 30 ja 30 a §:ssä säädetään, ei sovelleta 
maksulaitokseen, joka täyttää luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 56 §:ssä säädetyt omi-
en varojen vähimmäismäärää koskevan poik-
keusluvan edellytykset ja joka kuuluu emo-
luottolaitoksen konsolidoidun valvonnan pii-
riin siten kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 §  

Omien varojen vähimmäismäärästä poik-
keaminen 

Mitä 30 ja 30 a §:ssä säädetään, ei sovelleta 
maksulaitokseen, joka täyttää EU:n vakava-
raisuusasetuksen 7 artiklassa säädetyt omien 
varojen vähimmäismäärää koskevan poikke-
usluvan edellytykset. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
39 § 

Asiakkaiden tunteminen 

Maksulaitoksen on tunnettava asiakkaansa. 
Maksulaitoksen on lisäksi tarvittaessa tunnet-
tava asiakkaan todellinen edunsaaja ja henki-
lö, joka toimii asiakkaan lukuun. Tässä mo-
mentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä 
voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja 
järjestelmiä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

39 § 

Asiakkaiden tunteminen 

Maksulaitoksen on tunnettava asiakkaansa. 
Maksulaitoksen on tunnistettava asiakkaan 
tosiasiallinen edunsaaja ja henkilö, joka toi-
mii asiakkaan lukuun, sekä lisäksi tarvittaes-
sa todennettava näiden henkilöllisyys. Tässä 
momentissa säädettyä velvollisuutta täytettä-
essä voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoi-
tettuja järjestelmiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 luku 

Menettelytavat  

 

6 luku 

Menettelytavat  

41 a §  
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Varautumisvelvollisuus 

Maksulaitoksen tulee varmistaa tehtäviensä 
mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös 
poikkeusoloissa osallistumalla rahoitus-
markkinoiden valmiussuunnitteluun ja val-
mistelemalla etukäteen poikkeusoloissa ta-
pahtuvaa toimintaa sekä muilla toimilla. 

Mitä 1 momentissa säädetään maksulaitok-
sesta, sovelletaan vastaavasti ulkomaisen 
maksulaitoksen Suomessa olevaan sivuliik-
keeseen. 

 
 
 41 b § 

Varautumisesta aiheutuvien kustannusten 
korvaaminen 

Jos 41a §:stä aiheutuvat tehtävät edellyttä-
vät sellaisia toimenpiteitä, jotka selvästi 
poikkeavat tavanomaisena pidettävästä mak-
sulaitoksen toiminnasta ja joista aiheutuu 
olennaisia lisäkustannuksia, tällaiset kustan-
nukset voidaan korvata huoltovarmuuden 
turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992) 
tarkoitetusta huoltovarmuusrahastosta. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-
ta 20  . 

 

4. 

Laki 
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

(1501/2001) 1 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 ja 4 momentti, 9 §:n 4 momentti, 10 ja 23 § sekä 25 § 
2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 ja 4 momentti, 10 ja 23 § sekä 
25 §:n 2 momentti laissa 122/2007 ja 9 §:n 4 momentti laissa (760/2012), sekä 

lisätään lakiin uusi 2 a § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1§ 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokseen sovelletaan osakeyhtiöla-

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokseen sovelletaan osakeyhtiöla-
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kia (624/2006), jollei jäljempänä tässä laissa 
tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) toisin säädetä. Säästöpankkilaissa 
(1502/2001) tarkoitettuun säästöpank-
kiosakeyhtiöön sovelletaan lisäksi, mitä sääs-
töpankkilaissa säädetään, ja osuuspankeista ja 
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksis-
ta annetussa laissa (1504/2001) tarkoitettuun 
osuuspankkiosakeyhtiöön, mitä osuuspan-
keista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annetussa laissa säädetään. Kiin-
nitysluottopankkilaissa (1240/1999) tarkoitet-
tua kiinnitysluottopankkitoimintaa harjoitta-
vaan luottolaitokseen sovelletaan lisäksi, mitä 
kiinnitysluottopankkilaissa säädetään.  
 
 

kia (624/2006), jollei tässä laissa tai luottolai-
tostoiminnasta annetussa laissa (  /  ) toisin 
säädetä. Luottolaitoksen liikkeeseen laske-
miin pääomalainoihin ei sovelleta osakeyh-
tiölain 12 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohtaa 
eikä 2 §:n 2 momenttia. Säästöpankkilaissa 
(1502/2001) tarkoitettuun säästöpank-
kiosakeyhtiöön sovelletaan lisäksi, mitä sääs-
töpankkilaissa säädetään, ja osuuspankeista 
ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa (423/2013) tarkoitet-
tuun osuuspankkiosakeyhtiöön, mitä osuus-
pankeista ja muista osuuskuntamuotoisista 
luottolaitoksista annetussa laissa säädetään. 
Kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa 
laissa (688/2010) tarkoitettua kiinnitysluotto-
pankkitoimintaa harjoittavaan luottolaitok-
seen sovelletaan lisäksi, mitä mainitussa lais-
sa säädetään. 

 
 
 2 a § 

Luottolaitoksen hallituksessa on oltava vä-
hintään 3 jäsentä. 

Luottolaitoksella on oltava toimitusjohtaja 
ja toimitusjohtajan sijainen. 
 

 
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituk-
sesta on käytävä ilmi, että mikäli tallettajan 
sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa 
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain 
105 §:ssä säädetyn talletussuojan enimmäis-
rajan, talletussuojaan sovelletaan, mitä maini-
tun lain 112 §:ssä säädetään. Tallettajalla on 
oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoituk-
sen vastaanottamisesta irtisanoa alkuperäisten 
sopimusehtojen estämättä sellainen talletus, 
joka luottolaitostoiminnasta annetun lain 
105 §:n nojalla jää kokonaan tai osittain talle-
tussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä momentis-
sa säädetään, ei sovelleta, jos sulautuvia talle-
tuspankkeja pidetään luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 105 §:n 6 momentissa tarkoite-
tulla tavalla yhtenä talletuspankkina mainitun 
pykälän 1 momentissa tarkoitettua talletus-
suojan ylärajaa sovellettaessa.  
 

6 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa 
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain 
14 luvun 8 §:ssä säädetyn talletussuojan 
enimmäisrajan, talletussuojaan sovelletaan 
mainitun lain 14 luvun 15 §:ää. Tallettajalla 
on oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta irtisanoa alkupe-
räisten sopimusehtojen estämättä sellainen 
talletus, joka luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 14 luvun 8 §:n nojalla jää kokonaan tai 
osittain talletussuojan ulkopuolelle. Mitä täs-
sä momentissa säädetään, ei sovelleta, jos su-
lautuvia talletuspankkeja pidetään luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 14 luvun 8 §:n 6 
momentissa tarkoitetulla tavalla yhtenä talle-
tuspankkina mainitun pykälän 1 momentissa 
tarkoitettua talletussuojan ylärajaa sovelletta-
essa. 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään tallet-

tajasta ja tallettajan irtisanomisoikeudesta su-
lautumisen yhteydessä, koskee vastaavasti 
luottolaitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvaan toiseen valtioon 
sekä sellaista sulautumista, jossa vastaanotta-
va luottolaitos rekisteröidään toiseen valtioon. 
Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa säädetyn 
talletussuojan piirissä oleva talletus kokonaan 
tai osittain jää talletussuojan ulkopuolelle 
toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle annetta-
vassa ilmoituksessa luottolaitoksen on selvi-
tettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
108 §:n perusteella annettuihin tietoihin tule-
vat muutokset.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään tal-

lettajasta ja tallettajan irtisanomisoikeudesta 
sulautumisen yhteydessä, koskee vastaavasti 
luottolaitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan 
talousalueeseen kuuluvaan toiseen valtioon 
sekä sellaista sulautumista, jossa vastaanotta-
va luottolaitos rekisteröidään toiseen valti-
oon. Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos 
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa sää-
detyn talletussuojan piirissä oleva talletus 
kokonaan tai osittain jää talletussuojan ulko-
puolelle toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle 
annettavassa ilmoituksessa luottolaitoksen on 
selvitettävä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 14 luvun 11 §:n perusteella annettuihin 
tietoihin tulevat muutokset.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
9 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 6 mo-

mentissa säädetään jakautuvan yhtiön velois-
ta, ei sovelleta velkaan tai velan osaan, joka 
voidaan korvata luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 7 luvussa tarkoitetusta talletussuoja-
rahastosta tai sijoituspalvelulain (747/2012) 
11 luvussa tarkoitetusta korvausrahastosta. 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä osakeyhtiölain 17 luvun 16 §:n 
6 momentissa säädetään jakautuvan yhtiön 
veloista, ei sovelleta velkaan tai velan osaan, 
joka voidaan korvata luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 14 luvussa tarkoitetusta talletus-
suojarahastosta tai sijoituspalvelulain 
(747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta korvaus-
rahastosta. 
 

 
10 § 

Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 2—5 §:ssä 
sekä 17 luvun 6, 7 ja 15 §:ssä säädetään vel-
kojasta, sovelletaan tämän luvun säännöksiä 
sovellettaessa siihen, jonka hyväksi luottolai-
tos on antanut takauksen tai muun siihen rin-
nastettavan sitoumuksen tai jolle luottolaitok-
sen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen pe-
rusteella voi syntyä rahamääräinen saatava, 
jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun luottolaitoksen vastatta-
vaksi. 
 
 

10 § 
Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 2—5 §:ssä 

sekä 17 luvun 6, 7 ja 15 §:ssä säädetään vel-
kojasta, sovelletaan tämän luvun säännöksiä 
sovellettaessa siihen, jonka hyväksi luottolai-
tos on antanut takauksen tai muun siihen rin-
nastettavan sitoumuksen tai jolle luottolai-
toksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen 
perusteella voi syntyä rahamääräinen saatava, 
jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 
momentissa tarkoitetun luottolaitoksen vas-
tattavaksi. 
 

 
23 § 

Jos liikepankin omaisuus on luovutettu 
konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 

23 § 
Jos liikepankin omaisuus on luovutettu 

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 
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ellei 24 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä 
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan 
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 105 §:n 7 momentin nojalla. 
 
 

ellei 24 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä 
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan 
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 14 luvun 8 §:n 7 momentin 
nojalla. 
 

 
25 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahoitustarkastuksella on osakeyhtiölain 

22 luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus, jos se 
katsoo tallettajien edun sitä vaativan, nostaa 
vahingonkorvauskanne luottolaitoksen lu-
kuun luottolaitostoiminnasta annetun lain 
167 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä 
vastaan. 
 
 

25 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnalla on osakeyhtiölain 
22 luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus, jos se 
katsoo tallettajien edun sitä vaativan, nostaa 
vahingonkorvauskanne luottolaitoksen lu-
kuun luottolaitostoiminnasta annetun lain 
21 luvun 1 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yh-
teisöä vastaan. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
 

 
 

5. 

Laki 
säästöpankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan säästöpankkilain (1502/2001) 7 luku, 
muutetaan 1 §:n 2 momentti, 40 h §:n 1—2 momentti, 40 i, 41, 41 a ja 62 §, 69 §:n 2 mo-

mentti, 78 §:n 3 momentti, 82 §, 87 i §:n 6 momentti, 87 j §:n 2 momentti, 106 §, 107 §:n 
1 momentti, 108 §, 120 §:n 1 momentti, 122 §:n 2 momentti, 124 §:n johdantokappale sekä 
125 ja 127 §, 

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 106 §, 107 §:n 1 momentti ja 124 §:n johdanto-
kappale laissa 123/2007, 40 h §:n 1—2 momentti ja 40 i § laissa 1066/2006, 41 § laeissa 
123/2007 ja 1423/2007, 41 a §, 62 §, 69 §:n 2 momentti, 78 §:n 3 momentti, 82 §, 87 j §:n 
2 momentti, 120 §:n 1 momentti, 122 §:n 2 momentti ja 125 § laissa 1423/2007, 87 i §:n 
6 momentti laissa 762/2012 sekä 108 § laissa 590/2003, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Säästöpankki ja säästöpankkiosakeyhtiö 
ovat luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) tarkoitettuja talletuspankkeja, joi-
den erityistarkoituksena on säästämisen edis-

1 §
— — — — — — — — — — — — — —  

Säästöpankki ja säästöpankkiosakeyhtiö 
ovat luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(  /  ) tarkoitettuja talletuspankkeja, joiden 
erityistarkoituksena on säästämisen edistämi-
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täminen. 
 

nen.  
 

 
40 h § 

Säästöpankin säännöissä voidaan määrätä, 
että säästöpankilla on oikeus tai velvollisuus 
hankkia tai lunastaa omia kantarahasto-
osuuksia. 

Säännöissä on tällöin määrättävä: 
1) onko kysymys hankkimisesta vai lunas-

tamisesta; 
2) onko säästöpankilla oikeus vai velvolli-

suus hankkimiseen tai lunastamiseen; 
3) mitä osuuksia määräys koskee ja tarvit-

taessa, missä järjestyksessä osuudet hankitaan 
tai lunastetaan; 

4) noudatettava menettely; 
5) osuuksista maksettava vastike tai sen 

laskemisessa käytettävät perusteet; 
6) mitä varoja vastikkeen maksuun voidaan 

käyttää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

40 h § 
Säästöpankin säännöissä voidaan määrätä, 

että säästöpankilla on oikeus hankkia tai lu-
nastaa omia kantarahasto-osuuksia. 

 
Säännöissä on tällöin määrättävä: 
1) onko kysymys hankkimisesta vai lunas-

tamisesta; 
2) onko säästöpankilla oikeus hankkimi-

seen tai lunastamiseen; 
3) mitä osuuksia määräys koskee ja tarvit-

taessa, missä järjestyksessä osuudet hanki-
taan tai lunastetaan; 

4) noudatettava menettely; 
5) osuuksista maksettava vastike tai sen 

laskemisessa käytettävät perusteet; 
6) mitä varoja vastikkeen maksuun voidaan 

käyttää. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
40 i § 

Päätöstä omien kantarahasto-osuuksien 
hankkimisesta tai lunastamisesta ei saa tehdä 
siten, että säästöpankilla hallussaan tai luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 35 §:n mukai-
sesti panttina olevien omien kantarahasto-
osuuksien ja säästöpankin tytäryhteisön hal-
lussa olevien emopankin kantarahasto-
osuuksien yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi 
kymmenesosa kaikista osuuksista. 
 

40 i § 
Päätöstä omien kantarahasto-osuuksien 

hankkimisesta tai lunastamisesta ei saa tehdä 
siten, että säästöpankilla hallussaan tai luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 6 §:n 
mukaisesti panttina olevien omien kantara-
hasto-osuuksien ja säästöpankin tytäryhteisön 
hallussa olevien emopankin kantarahasto-
osuuksien yhteenlaskettu määrä olisi yli yksi 
kymmenesosa kaikista osuuksista. 
 

 
41 § 

Säästöpankin voittona saadaan, jollei 40 §:n 
2 momentista tai 41 a §:stä taikka luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 88 §:stä muuta 
johdu, jakaa kantarahasto-osuuksille ja pää-
omalainoille enintään hallituksen esittämä 
määrä, joka ei ylitä viimeksi kuluneelta tili-
kaudelta vahvistetun taseen mukaisen voiton 
ja säästöpankin muun vapaan oman pääoman 
yhteenlaskettua määrää, vähennettynä taseen 
osoittamalla tappiolla, muilla 2 momentissa 
tarkoitetuilla jakokelvottomilla erillä, määräl-
lä, jolla säästöpankin tilinpäätöksessä tehdyt, 
kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 15 §:ssä 
tarkoitetut varaukset sekä tehtyjen ja suunni-
telman mukaisten poistojen erotus on tilin-

41 § 
Säästöpankin voittona saadaan, jollei 

40 §:n 2 momentista tai 41 a §:stä taikka 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
8 §:stä muuta johdu, jakaa kantarahasto-
osuuksille ja pääomalainoille enintään halli-
tuksen esittämä määrä, joka ei ylitä viimeksi 
kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen 
mukaisen voiton ja säästöpankin muun va-
paan oman pääoman yhteenlaskettua määrää, 
vähennettynä taseen osoittamalla tappiolla, 
muilla 2 momentissa tarkoitetuilla jakokel-
vottomilla erillä, määrällä, jolla säästöpankin 
tilinpäätöksessä tehdyt, kirjanpitolain 
(1336/1997) 5 luvun 15 §:ssä tarkoitetut va-
raukset sekä tehtyjen ja suunnitelman mu-
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päätöksessä merkitty vapaaseen omaan pää-
omaan, sekä määrällä, joka lain tai sääntöjen 
mukaan on merkittävä vararahastoon tai muu-
ten jätettävä jakamatta. Kantarahasto-
osuuksille voidaan voitto-osuutena jakaa vain 
voittoa ja muuta vapaata omaa pääomaa, joka 
on syntynyt kantarahaston muodostamisen 
jälkeen. 

 
 
 
 
 
 
Siitä osasta säästöpankin voittoa, jota ei 

käytetä vararahaston korottamiseen, voiton 
jakamiseen kantarahasto-osuuksille tai pää-
omalainoille tai jätetä säästöpankin vapaaseen 
omaan pääomaan, voidaan varoja isäntien 
päätöksellä hallituksen esittämää määrää ylit-
tämättä käyttää säästäväisyyden edistämiseen 
tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. 
Voittovaroja ei kuitenkaan ilman rahoitustar-
kastuksen suostumusta saa käyttää tässä mo-
mentissa tarkoitettuihin säästäväisyyttä edis-
täviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin ennen 
kuin säästöpankin luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 113 §:ssä tarkoitetusta vakuusra-
hastosta saama avustuslaina on korkoineen 
maksettu takaisin. 
 

kaisten poistojen erotus on tilinpäätöksessä 
merkitty vapaaseen omaan pääomaan, sekä 
määrällä, joka lain tai sääntöjen mukaan on 
merkittävä vararahastoon tai muuten jätettävä 
jakamatta. Kantarahasto-osuuksille voidaan 
voitto-osuutena jakaa vain voittoa ja muuta 
vapaata omaa pääomaa, joka on syntynyt 
kantarahaston muodostamisen jälkeen. Tässä 
momentissa tarkoitettuun pääomalainaan so-
velletaan, mitä luottolaitosten ja sijoituspal-
veluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja 
asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 575/2013 säädetään. 

Siitä osasta säästöpankin voittoa, jota ei 
käytetä vararahaston korottamiseen, voiton 
jakamiseen kantarahasto-osuuksille tai pää-
omalainoille tai jätetä säästöpankin vapaa-
seen omaan pääomaan, voidaan varoja isän-
tien päätöksellä hallituksen esittämää määrää 
ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämi-
seen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituk-
siin. Voittovaroja ei kuitenkaan ilman Fi-
nanssivalvonnan suostumusta saa käyttää täs-
sä momentissa tarkoitettuihin säästäväisyyttä 
edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin 
ennen kuin säästöpankin luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoite-
tusta vakuusrahastosta saama avustuslaina on 
korkoineen maksettu takaisin 
 

 
41 a § 

Säästöpankin varoja ei saa jakaa, jos jaosta 
päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää säästö-
pankin olevan maksukyvytön tai jaon aiheut-
tavan maksukyvyttömyyden. 
 

41 a § 
Säästöpankin varoja ei saa jakaa, jos jaosta 

päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää säästö-
pankin olevan maksukyvytön tai jaon aiheut-
tavan maksukyvyttömyyden tai jos varojen 
jakaminen johtaisi omien varojen vähenemi-
seen alle luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 10 luvun 1 §:n mukaisen vähimmäis-
määrän. 
 

 
 

62 § 
Kombinaatiosulautumisessa perustettavalle 

säästöpankille on haettava luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 17 §:ssä tarkoitettu toimi-
lupa. Kombinaatiosulautumista ei saa rekiste-
röidä, jollei samalla rekisteröidä toimilupaa. 

 
Jos sulautumiseen osallistuvien säästöpank-

62 § 
Kombinaatiosulautumisessa perustettavalle 

säästöpankille on haettava luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 4 luvun 1 §:ssä tarkoi-
tettu toimilupa. Kombinaatiosulautumista ei 
saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä 
toimilupaa. 

Jos sulautumiseen osallistuvien säästö-
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kien peruspääomien ja vararahastojen yhteen-
laskettu määrä on vähemmän kuin luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 44 §:ssä sääde-
tään, on perustettavan säästöpankin perusta-
mispääoman oltava vähintään sulautumiseen 
osallistuvien säästöpankkien peruspääomien 
ja vararahastojen yhteenlaskettu määrä. 
 
 

pankkien peruspääomien ja vararahastojen 
yhteenlaskettu määrä on vähemmän kuin 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 
2 §:ssä säädetään, perustettavan säästöpankin 
perustamispääoman on oltava vähintään su-
lautumiseen osallistuvien säästöpankkien pe-
ruspääomien ja vararahastojen yhteenlaskettu 
määrä. 

 
 

69 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituk-
sesta on lisäksi käytävä ilmi, että talletus-
suojaan sovelletaan, mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 112 §:ssä säädetään, jos 
tallettajan sulautumiseen osallisissa säästö-
pankeissa olevien talletusten yhteenlaskettu 
määrä ylittää mainitun lain 105 §:ssä sääde-
tyn talletussuojan enimmäisrajan. Tallettajalla 
on oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta irtisanoa alkupe-
räisten sopimusehtojen estämättä sellainen 
talletus, joka luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 105 §:n nojalla jää kokonaan tai osittain 
talletussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä mo-
mentissa säädetään, ei sovelleta, jos sulautu-
via säästöpankkeja pidetään luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 105 §:n 6 momentissa 
tarkoitetulla tavalla yhtenä talletuspankkina 
mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua 
talletussuojan ylärajaa sovellettaessa. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

69 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on lisäksi käytävä ilmi, että talletus-
suojaan sovelletaan, mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 14 luvun 15 §:ssä sääde-
tään, jos tallettajan sulautumiseen osallisissa 
säästöpankeissa olevien talletusten yhteen-
laskettu määrä ylittää mainitun lain 14 luvun 
8 §:ssä säädetyn talletussuojan enimmäisra-
jan. Tallettajalla on oikeus kuuden kuukau-
den kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta 
irtisanoa alkuperäisten sopimusehtojen estä-
mättä sellainen talletus, joka luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 14 luvun 8 §:n nojalla 
jää kokonaan tai osittain talletussuojan ulko-
puolelle. Mitä tässä momentissa säädetään, ei 
sovelleta, jos sulautuvia säästöpankkeja pide-
tään luottolaitostoiminnasta annetun lain 
14 luvun 8 §:n 6 momentissa tarkoitetulla ta-
valla yhtenä talletuspankkina mainitun pykä-
län 1 momentissa tarkoitettua talletussuojan 
ylärajaa sovellettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
78 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-

väksi siten kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 156 §:n 1 momentissa säädetään. 
 
 

78 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi siten kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 12 luvun 11 §:n 1 momentissa sääde-
tään. 
 

 
82 § 

Jakautumisessa perustettavalle säästöpan-
kille on haettava luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 17 §:ssä tarkoitettu toimilupa. Täs-
sä pykälässä tarkoitettua jakautumista ei saa 
rekisteröidä, jollei samalla rekisteröidä toimi-
lupaa. 
 

82 § 
Jakautumisessa perustettavalle säästöpan-

kille on haettava luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettu toimilu-
pa. Tässä pykälässä tarkoitettua jakautumista 
ei saa rekisteröidä, ellei samalla rekisteröidä 
toimilupaa. 
 



 HE 39/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

278 

 
87 i § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jakautumiseen osallistuvat säästöpankit 

vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan sääs-
töpankin velasta, joka on syntynyt ennen kuin 
jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. 
Sellaisista jakautuvan säästöpankin veloista, 
joista toinen säästöpankki vastaa jakautumis-
suunnitelman mukaan, säästöpankin vastuun 
kokonaismäärä on kuitenkin enintään sille 
jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden arvo. 
Jakautumissuunnitelmassa mainitusta velasta 
velkoja voi vaatia suoritusta yhteisvastuun 
perusteella vasta, kun on todettu, ettei hän saa 
suoritusta velalliselta tai vakuudesta. Lunas-
tushinnan maksamista koskevasta vastuusta 
säädetään 87 f §:n 5 momentissa. Mitä edellä 
tässä momentissa säädetään velasta, ei sovel-
leta velkaan tai velan osaan, joka voidaan 
korvata luottolaitostoiminnasta annetun lain 
7 luvussa tarkoitetusta talletussuojarahastosta 
tai sijoituspalvelulain (747/2012) 11 luvussa 
tarkoitetusta korvausrahastosta. 

87 i § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jakautumiseen osallistuvat säästöpankit 
vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan 
säästöpankin velasta, joka on syntynyt ennen 
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekiste-
röity. Sellaisista jakautuvan säästöpankin ve-
loista, joista toinen säästöpankki vastaa ja-
kautumissuunnitelman mukaan, säästöpankin 
vastuun kokonaismäärä on kuitenkin enin-
tään sille jäävän tai siirtyvän netto-
omaisuuden arvo. Jakautumissuunnitelmassa 
mainitusta velasta velkoja voi vaatia suoritus-
ta yhteisvastuun perusteella vasta, kun on to-
dettu, ettei hän saa suoritusta velalliselta tai 
vakuudesta. Lunastushinnan maksamista 
koskevasta vastuusta säädetään 87 f §:n 
5 momentissa. Mitä edellä tässä momentissa 
säädetään velasta, ei sovelleta velkaan tai ve-
lan osaan, joka voidaan korvata luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 14 luvussa tarkoite-
tusta talletussuojarahastosta tai sijoituspalve-
lulain (747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta 
korvausrahastosta. 

 
 

87 j § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi siten kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 156 §:n 1 momentissa säädetään. 
 
 

87 j § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröitä-
väksi siten kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 12 luvun 11 §:n 1 momentissa sääde-
tään. 
 

 
7 luku 

Säästöpankkitarkastus 

(7 luku kumotaan) 
 

 
106 § 

Tilintarkastajan tehtävä ei lakkaa säästö-
pankin joutuessa selvitystilaan. Mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 9 luvussa sää-
detään tilintarkastuksesta, on soveltuvin osin 
voimassa selvitystilan aikana. Tilintarkastus-
kertomuksen tulee lisäksi sisältää lausuma sii-
tä, onko selvitystilaa tilintarkastajan mielestä 
aiheettomasti pitkitetty. 
 

106 § 
Tilintarkastajan tehtävä ei lakkaa säästö-

pankin joutuessa selvitystilaan. Mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 12 luvussa 
säädetään tilintarkastuksesta, on soveltuvin 
osin voimassa selvitystilan aikana. Tilintar-
kastuskertomuksen tulee lisäksi sisältää lau-
suma siitä, onko selvitystilaa tilintarkastajan 
mielestä aiheettomasti pitkitetty. 
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107 § 

Kun säästöpankki on asetettu selvitystilaan, 
hallituksen ja toimitusjohtajan on viivytykset-
tä laadittava tilinpäätös ja konsernitilinpäätös 
sitä selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, jolta ti-
linpäätöstä ei ole vielä esitetty säästöpankin 
isäntien kokouksessa. Tilinpäätös on esitettä-
vä mahdollisimman pian säästöpankin isän-
tien kokouksessa. Tilinpäätökseen ja tilintar-
kastukseen on sovellettava luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 9 luvun säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

107 § 
Kun säästöpankki on asetettu selvitystilaan, 

hallituksen ja toimitusjohtajan on viivytyk-
settä laadittava tilinpäätös ja konsernitilin-
päätös sitä selvitystilaa edeltäneeltä ajalta, 
jolta tilinpäätöstä ei ole vielä esitetty säästö-
pankin isäntien kokouksessa. Tilinpäätös on 
esitettävä mahdollisimman pian säästöpankin 
isäntien kokouksessa. Tilinpäätökseen ja ti-
lintarkastukseen sovelletaan luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 12 lukua. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
108 § 

Kun isäntien kokous tai Rahoitustarkastus 
on tehnyt päätöksen säästöpankin asettami-
sesta selvitystilaan, selvitysmiesten on viivy-
tyksettä tehtävä selvitystilaa koskevasta pää-
töksestä ja selvitysmiesten valinnasta ilmoitus 
rekisteröimistä varten. Ilmoitus on lisäksi teh-
tävä talletussuojarahastolle ja säästöpankki-
tarkastukselle, sekä, jos päätöksen selvitysti-
laan asettamisesta on tehnyt isäntien kokous, 
Rahoitustarkastukselle. Ilmoitus on tehtävä 
myös vakuusrahastolle ja sijoittajien korvaus-
rahastolle, jos säästöpankki on rahaston jäsen. 
 

108 § 
Kun isäntien kokous tai Finanssivalvonta 

on tehnyt päätöksen säästöpankin asettami-
sesta selvitystilaan, selvitysmiesten on viivy-
tyksettä tehtävä selvitystilaa koskevasta pää-
töksestä ja selvitysmiesten valinnasta ilmoi-
tus rekisteröimistä varten. Ilmoitus on lisäksi 
tehtävä talletussuojarahastolle ja, jos päätök-
sen selvitystilaan asettamisesta on tehnyt 
isäntien kokous, Finanssivalvonnalle. Ilmoi-
tus on tehtävä myös vakuusrahastolle ja si-
joittajien korvausrahastolle, jos säästöpankki 
on rahaston jäsen. 

 
 

120 § 
Jos säästöpankin omaisuus on luovutettu 

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 
ellei 121 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä 
tässä momentissa säädetään tallettajasta, ei 
sovelleta talletussuojarahastoon, jolle talletta-
jan oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 105 §:n 7 momentin 
nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

120 § 
Jos säästöpankin omaisuus on luovutettu 

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 
ellei 121 §:n 2 momentista muuta johdu. Mi-
tä tässä momentissa säädetään tallettajasta, ei 
sovelleta talletussuojarahastoon, jolle talletta-
jan oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 14 luvun 8 §:n 7 mo-
mentin nojalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
122 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vahingonkorvauskanteen nostamisesta 

säästöpankin lukuun luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 167 §:n nojalla päättää isäntien 
kokous. Hallituksella on lisäksi oikeus päät-
tää rangaistavaan tekoon perustuvan korvaus-
kanteen nostamisesta. 
 

122 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vahingonkorvauskanteen nostamisesta 
säästöpankin lukuun luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 21 luvun 1 §:n nojalla päättää 
isäntien kokous. Hallituksella on lisäksi oi-
keus päättää rangaistavaan tekoon perustuvan 
korvauskanteen nostamisesta. 
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124 § 

Säästöpankin lukuun luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 167 §:n nojalla ajettavaa kan-
netta ei voida nostaa, ellei kanne perustu ran-
gaistavaan tekoon: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

124 § 
Säästöpankin lukuun luottolaitostoiminnas-

ta annetun lain 21 luvun 1 §:n nojalla ajetta-
vaa kannetta ei voida nostaa, ellei kanne pe-
rustu rangaistavaan tekoon: 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
125 § 

Rahoitustarkastuksella ja säästöpankkitar-
kastuksella on oikeus, jos se katsoo tallettaji-
en tai kantarahasto-osuuden omistajien edun 
sitä vaativan, nostaa vahingonkorvauskanne 
säästöpankin lukuun luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 167 §:ssä mainittua henkilöä tai 
yhteisöä vastaan. 
 

125 § 
Finanssivalvonnalla on oikeus, jos se kat-

soo tallettajien tai kantarahasto-osuuden 
omistajien edun sitä vaativan, nostaa vahin-
gonkorvauskanne säästöpankin lukuun luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 21 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä vas-
taan. 
 

 
127 § 

Joka 
1) 16 §:n vastaisesti antaa kantarahastoto-

distuksen tai optiotodistuksen taikka kantara-
hastotodistusta, väliaikaistodistusta, kantara-
hastoantotodistusta tai optiotodistusta antaes-
saan menettelee tämän lain säännösten vastai-
sesti; 

2) laiminlyö kantarahasto-osuus- tai kanta-
rahasto-osuusomistajaluettelon pitämisen tai 
niiden nähtävänä pitämisen, 

on tuomittava säästöpankkirikkomuksesta 
sakkoon, jollei teko ole vähäinen tai siitä ole 
muualla laissa säädetty ankarampaa rangais-
tusta. 
 
 
 
 
 

127 §  
Joka tahallaan rikkoo tilintarkastajan 64 

tai 84 §:ssä tarkoitetun lausunnon laatimista 
koskevia säännöksiä, on tuomittava, jollei te-
ko ole vähäinen tai siitä muualla laissa sääde-
tä ankarampaa rangaistusta, säästöpankkiri-
koksesta sakkoon tai vankeuteen enintään 
yhdeksi vuodeksi. 

——— 
 
 
 
 
 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

Tällä lailla kumottavia 93—100 §:ää sovel-
letaan kuitenkin 30.6.2015 saakka. 
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6. 

Laki 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamises-

ta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

(423/2013) 5 §, sekä 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 ja 3 momentti, 9 §:n 2 ja 4 momentti, 11 §:n 2 moment-

ti, 12 §:n 3 momentti, 13 ja 32 § sekä 50 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokseen sovelletaan osuuskuntala-
kia (421/2013), jollei jäljempänä tässä laissa 
tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) toisin säädetä. 
 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokseen sovelletaan osuuskuntala-
kia (421/2013), jollei jäljempänä tässä laissa 
tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  
/  ) toisin säädetä. 
 

 
4 § 

Luottolaitoksen jakokelpoisen ylijäämän ra-
joituksista säädetään osuuskuntalain 12 luvun 
1 §:ssä ja 16 luvun 2 ja 6 §:ssä. Tämän lisäksi 
mainittuun ylijäämään sovelletaan, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 88 §:ssä sää-
detään omien varojen vähimmäismäärästä 
johtuvasta rajoituksesta. Edellä tarkoitettuja 
eriä ei myöskään lueta konsernitaseen perus-
teella laskettavaan emo-osuuskunnan jaetta-
vaan määrään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokselle osuuksista tai osakkeista 
suoritettua määrää ei saa palauttaa, jos palau-
tus johtaa omien varojen vähenemiseen alle 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 tai 86 
§:n mukaisen vähimmäismäärän. Finanssi-
valvonta voi erityisestä syystä myöntää mää-
räajaksi poikkeuksen palautuskiellosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 
Luottolaitoksen jakokelpoisen ylijäämän 

rajoituksista säädetään osuuskuntalain 12 lu-
vun 1 §:ssä ja 16 luvun 2 ja 6 §:ssä. Tämän 
lisäksi mainittuun ylijäämään sovelletaan, 
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
11 luvun 8 §:ssä säädetään omien varojen vä-
himmäismäärästä johtuvasta rajoituksesta. 
Edellä tarkoitettuja eriä ei myöskään lueta 
konsernitaseen perusteella laskettavaan emo-
osuuskunnan jaettavaan määrään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luottolaitokselle osuuksista tai osakkeista 
suoritettua määrää ei saa palauttaa, jos palau-
tus johtaa omien varojen vähenemiseen alle 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 
1 §:n mukaisen vähimmäismäärän. Finanssi-
valvonta voi erityisestä syystä myöntää mää-
räajaksi poikkeuksen palautuskiellosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
5 § 

Luottolaitoksen sulautumissuunnitelmassa 
on oltava, sen lisäksi, mitä osuuskuntalain 20 
luvun 3 §:ssä säädetään, selvitys luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 45 §:n 1 momentin 

(5 § kumotaan) 
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9 kohdan mukaisesti pääomalainoihin rinnas-
tettavista sitoumuksista sekä viimeksi maini-
tun lain 46 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa ja 
47 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista 
sitoumuksista, joiden velkojat voivat vastus-
taa sulautumista osuuskuntalain 20 luvun 6 
§:n 1 momentin mukaisesti.  
 
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituk-
sesta on käytävä ilmi, että mikäli tallettajan 
sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa 
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 
§:ssä säädetyn talletussuojan enimmäisrajan, 
talletussuojaan sovelletaan, mitä mainitun 
lain 112 §:ssä säädetään. Tallettajalla on oi-
keus kuuden kuukauden kuluessa ilmoituksen 
vastaanottamisesta irtisanoa alkuperäisten so-
pimusehtojen estämättä sellainen talletus, jo-
ka luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 
§:n nojalla jää kokonaan tai osittain talletus-
suojan ulkopuolelle. Mitä tässä pykälässä 
säädetään, ei sovelleta, jos sulautuvia talle-
tuspankkeja pidetään luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 105 §:n 6 momentissa tarkoite-
tulla tavalla yhtenä talletuspankkina mainitun 
pykälän 1 momentissa tarkoitettua talletus-
suojan ylärajaa sovellettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä tässä pykälässä säädetään tallettajasta 
ja tallettajan irtisanomisoikeudesta sulautumi-
sen yhteydessä, koskee vastaavasti luottolai-
toksen kotipaikan siirtoa Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvaan toiseen valtioon sekä sel-
laista sulautumista, jossa vastaanottava luot-
tolaitos rekisteröidään toiseen valtioon. Tal-
lettajalla on irtisanomisoikeus, jos luottolai-
tostoiminnasta annetussa laissa säädetyn tal-
letussuojan piirissä oleva talletus kokonaan 
tai osittain jää talletussuojan ulkopuolelle 
toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle annetta-
vassa ilmoituksessa luottolaitoksen on selvi-
tettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
108 §:n perusteella annettuihin tietoihin tule-
vat muutokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa 
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain 
14 luvun 8 §:ssä säädetyn talletussuojan 
enimmäisrajan, talletussuojaan sovelletaan 
mainitun lain 14 luvun 15 §:ää. Tallettajalla 
on oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoi-
tuksen saatuaan irtisanoa alkuperäisten sopi-
musehtojen estämättä sellainen talletus, joka 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 14 luvun 
8 §:n nojalla jää kokonaan tai osittain talle-
tussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä momentis-
sa säädetään, ei sovelleta, jos sulautuvia tal-
letuspankkeja pidetään luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 14 luvun 8 §:n 6:n momentis-
sa tarkoitetulla tavalla yhtenä talletuspankki-
na mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitet-
tua talletussuojan ylärajaa sovellettaessa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä tässä pykälässä säädetään tallettajasta 
ja tallettajan irtisanomisoikeudesta sulautu-
misen yhteydessä, koskee vastaavasti luotto-
laitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvaan toiseen valtioon sekä 
sellaista sulautumista, jossa vastaanottava 
luottolaitos rekisteröidään toiseen valtioon. 
Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa säädetyn 
talletussuojan piirissä oleva talletus koko-
naan tai osittain jää talletussuojan ulkopuo-
lelle toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle an-
nettavassa ilmoituksessa luottolaitoksen on 
selvitettävä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 14 luvun 11 §:n perusteella annettuihin 
tietoihin tulevat muutokset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sulautumiseen osallistuvien luottolaitos-
ten yhteenlaskettu osuuspääoma on vähem-
män kuin luottolaitostoiminnasta annetun lain 
44 §:ssä säädetään, perustettavan luottolaitok-
sen perustamispääoman on oltava vähintään 
sama kuin sulautumiseen osallistuvien luotto-
laitosten yhteenlaskettu osuuspääoma. 
 
 

11 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sulautumiseen osallistuvien luottolai-
tosten yhteenlaskettu osuuspääoma on vä-
hemmän kuin luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 10 luvun 2 §:ssä säädetään, perustettavan 
luottolaitoksen perustamispääoman on oltava 
vähintään sulautumiseen osallistuvien luotto-
laitosten yhteenlasketun osuuspääoman mää-
räinen. 
 

 
12 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä osuuskuntalain 21 luvun 17 §:n 6 

momentissa säädetään jakautuvan osuuskun-
nan velasta, ei sovelleta velkaan tai velan 
osaan, joka voidaan korvata luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 7 luvussa tarkoitetusta 
talletussuojarahastosta taikka sijoituspalvelu-
lain (747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta kor-
vausrahastosta. 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä osuuskuntalain 21 luvun 17 §:n 
6 momentissa säädetään jakautuvan osuus-
kunnan velasta, ei sovelleta velkaan tai velan 
osaan, joka voidaan korvata luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 14 luvussa tarkoitetus-
ta talletussuojarahastosta taikka sijoituspalve-
lulain (747/2012) 11 luvussa tarkoitetusta 
korvausrahastosta. 
 

 
13 § 

Mitä osuuskuntalain 18 luvun 2—5 §:ssä ja 
21 luvun 6, 7 ja 16 §:ssä säädetään velkojasta, 
sovelletaan siihen, jonka hyväksi luottolaitos 
on antanut takauksen tai muun siihen rinnas-
tettavan sitoumuksen tai jolle luottolaitoksen 
kanssa tehdyn johdannaissopimuksen perus-
teella voi syntyä rahamääräinen saatava, jos 
sitoumus siirtyy muun kuin toisen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 8 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun luottolaitoksen vastattavaksi. 
 

13 § 
Mitä osuuskuntalain 18 luvun 2—5 §:ssä ja 

21 luvun 6, 7 ja 16 §:ssä säädetään velkojas-
ta, sovelletaan siihen, jonka hyväksi luotto-
laitos on antanut takauksen tai muun siihen 
rinnastettavan sitoumuksen tai jolle luottolai-
toksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen 
perusteella voi syntyä rahamääräinen saatava, 
jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 
momentissa tarkoitetun luottolaitoksen vas-
tattavaksi. 
 

 
32 § 

Jos osuuspankin omaisuus on luovutettu 
konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 
ellei 38 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä 
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan 
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 105 §:n 7 momentin nojalla. 
 
 

32 § 
Jos osuuspankin omaisuus on luovutettu 

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa 
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa, 
ellei 38 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä 
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan 
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 14 luvun 8 §:n 6 momentin 
nojalla. 

 
 

50 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

50 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
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Finanssivalvonnalla on osuuskuntalain 25 
luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus nostaa va-
hingonkorvauskanne luottolaitoksen lukuun 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 167 §:ssä 
mainittua henkilöä tai yhteisöä vastaan, jos se 
katsoo tallettajien tai sijoitusosuuden omista-
jien edun sitä vaativan. 
 

Finanssivalvonnalla on osuuskuntalain 25 
luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus nostaa va-
hingonkorvauskanne luottolaitoksen lukuun 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 21 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä vas-
taan, jos se katsoo tallettajien tai sijoitus-
osuuden omistajien edun sitä vaativan. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

 
 
 

7. 

Laki 
talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) 1 §, 9 §:n 1 ja 4 mo-

mentti, 13 §:n 1 momentti, 17 §:n 1 momentti sekä 18, 19, 21—23, 38 ja 39 §, sellaisina kuin 
niistä ovat 1 § laissa 425/2013 ja 21 § osaksi laissa 1359/2010, sekä 

lisätään 17 §:ään uusi 3 momentti ja 32 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään talletuspankkien yh-
teenliittymän (yhteenliittymä) keskusyhteisö-
nä toimivan osuuskunnan (keskusyhteisö) se-
kä keskusyhteisön jäsenenä olevan talletus-
pankin ja muun luottolaitoksen (jäsenluotto-
laitos) sekä yhteenliittymään kuuluvien mui-
den yritysten toiminnalle asetettavista vaati-
muksista. Keskusyhteisöön sovelletaan 
osuuskuntalakia (421/2013) ja jäsenluottolai-
tokseen luottolaitostoiminnasta annettua lakia 
(121/2007), jollei tästä laista muuta johdu. 
 

1 § 

Lain soveltamisala 

Tässä laissa säädetään talletuspankkien yh-
teenliittymän (yhteenliittymä) keskusyhteisö-
nä toimivan osuuskunnan (keskusyhteisö) se-
kä keskusyhteisön jäsenenä olevan talletus-
pankin ja muun luottolaitoksen (jäsenluotto-
laitos) sekä yhteenliittymään kuuluvien mui-
den yritysten toiminnalle asetettavista vaati-
muksista. Keskusyhteisöön sovelletaan 
osuuskuntalakia (421/2013) ja jäsenluottolai-
tokseen luottolaitostoiminnasta annettua lakia 
(  /  ), jollei tästä laista muuta johdu. 
 

 
9§ 

Tilinpäätös ja tilintarkastus 

Keskusyhteisön tilinpäätöksen ja konserni-
tilinpäätöksen laatimisessa sekä tilintarkas-

9 § 

Tilinpäätös ja tilintarkastus 

Keskusyhteisön tilinpäätöksen ja konserni-
tilinpäätöksen laatimisessa sekä tilintarkas-
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tuksessa noudatetaan luottolaitostoiminnasta 
annetun lain säännöksiä. Jäsenluottolaitok-
seen ei sovelleta, mitä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 157 §:ssä säädetään osavuosikat-
sauksesta ja vuosikatsauksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Keskusyhteisön jäsenluottolaitoksen on pi-
dettävä jäljennös 2 momentissa tarkoitetusta 
tilinpäätöksestä jokaisen nähtävänä ja annet-
tava siitä jäljennöksiä noudattaen, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 156 §:n 2 ja 
4 momentissa säädetään. Keskusyhteisöstä ja 
jäsenluottolaitoksista ja niiden tytäryrityksistä 
on laadittava yhdistelty osavuosikatsaus ja 
vuosikatsaus noudattaen soveltuvin osin, mitä 
2 momentissa ja luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 157 §:ssä säädetään. Keskusyhteisön 
jäsenluottolaitoksen on annettava jokaiselle 
sitä pyytävälle jäljennös yhdistellystä osa-
vuosikatsauksesta niin kuin luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 156 §:ssä säädetään. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tuksessa noudatetaan luottolaitostoiminnasta 
annetun lain säännöksiä. Jäsenluottolaitok-
seen ei sovelleta, mitä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 12 luvun 12 §:ssä säädetään 
osavuosikatsauksesta ja vuosikatsauksesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Keskusyhteisön jäsenluottolaitoksen on pi-
dettävä jäljennös 2 momentissa tarkoitetusta 
tilinpäätöksestä jokaisen nähtävänä ja annet-
tava siitä jäljennöksiä noudattaen, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 12 luvun 
11 §:n 2 ja 4 momentissa säädetään. Keskus-
yhteisöstä ja jäsenluottolaitoksista ja niiden 
tytäryrityksistä on laadittava yhdistelty osa-
vuosikatsaus ja vuosikatsaus noudattaen so-
veltuvin osin, mitä 2 momentissa ja luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 12 luvun 12 §:ssä 
säädetään. Keskusyhteisön jäsenluottolaitok-
sen on annettava jokaiselle sitä pyytävälle 
jäljennös yhdistellystä osavuosikatsauksesta 
niin kuin luottolaitostoiminnasta annetun lain 
12 luvun 11 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
13 § 

Toimiluvan myöntämisen edellytykset 

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että 
keskusyhteisö ja muut yhteenliittymään kuu-
luvat yritykset täyttävät niiden toiminnalle 
tässä laissa asetetut vaatimukset ja koko yh-
teenliittymä sen taloudelliselle asemalle tässä 
laissa asetetut vaatimukset ja että keskusyh-
teisöä johdetaan ammattitaitoisesti sekä ter-
veiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mu-
kaisesti. Keskusyhteisöön sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 40 §:n 1, 
2 ja 4 momentissa säädetään luottolaitokses-
ta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Toimiluvan myöntämisen edellytykset 

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että 
keskusyhteisö ja muut yhteenliittymään kuu-
luvat yritykset täyttävät niiden toiminnalle 
tässä laissa asetetut vaatimukset ja koko yh-
teenliittymä sen taloudelliselle asemalle tässä 
laissa asetetut vaatimukset ja että keskusyh-
teisöä johdetaan ammattitaitoisesti sekä ter-
veiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mu-
kaisesti.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
17 § 

Yhteenliittymän ohjaus 

Keskusyhteisö ohjaa yhteenliittymän toi-
mintaa ja antaa siihen kuuluville yrityksille 
ohjeita niiden maksuvalmiuden ja vakavarai-

17 § 

Yhteenliittymän ohjaus 

Keskusyhteisö ohjaa yhteenliittymän toi-
mintaa. Keskusyhteisöllä on oltava ohjeet yh-
teenliittymään kuuluville yrityksille niiden 
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suuden turvaamiseksi niiden riskien hallin-
nasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä 
valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpää-
tösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliit-
tymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa. 
Tässä pykälässä tarkoitetuissa ohjeissa on 
otettava huomioon, mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 54, 68 ja 78 §:ssä sääde-
tään. Keskusyhteisö voi lisäksi säännöissään 
määrätyllä tavalla vahvistaa jäsenluottolaitok-
sille yleisiä toimintaperiaatteita noudatetta-
viksi näiden yhteenliittymän kannalta merkit-
tävässä toiminnassa. 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaa-
miseksi tarvittavista laadullisista vaatimuk-
sista ja niiden riskien hallinnasta, luotettavas-
ta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä 
yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudat-
tamisesta yhteenliittymän yhdistellyn tilin-
päätöksen laatimisessa. Tässä pykälässä tar-
koitetuissa ohjeissa on otettava huomioon, 
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 7—
9 ja 12 luvussa säädetään. Siltä osin kuin täs-
sä pykälässä tarkoitettuja ohjeita sovelletaan 
jäsenluottolaitokseen, johon sovelletaan 
21 §:ssä tarkoitettuja poikkeuksia, ohjeet on 
Finanssivalvonnan etukäteen hyväksyttävä. 
Keskusyhteisö voi lisäksi säännöissään mää-
rätyllä tavalla vahvistaa jäsenluottolaitoksille 
yleisiä toimintaperiaatteita noudatettaviksi 
näiden yhteenliittymän kannalta merkittäväs-
sä toiminnassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia 
määräyksiä1 momentissa tarkoitettujen oh-
jeiden tarkemmasta sisällöstä. 
 

 
18 § 

Yleissäännös yhteenliittymään kuuluvien yri-
tysten riskienhallinnasta 

Yhteenliittymään kuuluva yritys ei saa toi-
minnassaan ottaa niin suurta riskiä, että siitä 
aiheutuu olennaista vaaraa yhteenliittymään 
kuuluvien yritysten yhdistellylle vakavarai-
suudelle tai maksuvalmiudelle. Keskusyhtei-
söllä on oltava yhteenliittymän tehokkaan ris-
kienhallinnan mahdollistava luotettava hallin-
to sekä yhteenliittymän toimintaan nähden 
riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskien-
hallintajärjestelmät. Hallinnon, sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan on täytettävä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 49 §:ssä ase-
tetut vaatimukset. 
 

18 § 

Yleissäännös yhteenliittymään kuuluvien yri-
tysten hallinnosta ja ohjauksesta 

Yhteenliittymään kuuluva yritys ei saa toi-
minnassaan ottaa niin suurta riskiä, että siitä 
aiheutuu olennaista vaaraa yhteenliittymään 
kuuluvien yritysten yhdistellylle vakavarai-
suudelle tai maksuvalmiudelle. Keskusyhtei-
söllä on oltava yhteenliittymän tehokkaan 
riskienhallinnan mahdollistava luotettava hal-
linto sekä yhteenliittymän toimintaan nähden 
riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskien-
hallintajärjestelmät. Keskusyhteisön on täy-
tettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
7—9 luvussa konsolidointiryhmän emoyrityk-
selle asetetut vaatimukset. 
 

 
 

19 § 

Yhteenliittymään kuuluvien yritysten yhdistel-
ty omien varojen vähimmäismäärä ja yhteen-

liittymän vakavaraisuuden hallinta 

19 § 

Yhteenliittymän taloudellista asemaa koske-
vat vaatimukset 
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Yhteenliittymään kuuluvilla yrityksillä on 
oltava omia varoja yhteensä vähintään määrä, 
joka riittää kattamaan yhteenliittymään kuu-
luvien yritysten yhdistellyt, luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 55 §:n 1 momentissa 
tarkoitetut riskit niin kuin mainitussa momen-
tissa säädetään. Yhteenliittymään kuuluvien 
yritysten omien varojen yhdistellyn määrän 
on lisäksi oltava riittävä suhteessa yhteenliit-
tymään kuuluvien yritysten yhdisteltyihin 
asiakasriskeihin ja yhdisteltyihin huomatta-
viin omistusosuuksiin niin kuin mainitun py-
kälän 2 momentissa säädetään. Yhteenliitty-
mään sovelletaan, mitä mainitun lain 73 §:n 
4 ja 5 momentissa säädetään. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen vaati-
musten laskemiseen sovelletaan, mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 75 §:ssä sääde-
tään konsolidoiduista omista varoista, maini-
tun lain 76 ja 77 §:ssä konsolidoidusta vaka-
varaisuusvaatimuksesta, mainitun lain 
79 §:ssä konsolidoiduista asiakasriskeistä ja 
mainitun lain 80 §:ssä konsolidoiduista huo-
mattavista omistusosuuksista. Vaatimuksia 
laskettaessa yhteenliittymän omista varoista 
vähennetään jäsenluottolaitoksen tai sen kon-
solidointiryhmään kuuluvan yrityksen liik-
keeseen laskemat pääomatodistukset ja muut 
omanpääomanehtoiset erät, jotka on merkin-
nyt sellainen luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 113 §:ssä tarkoitettu vakuusrahasto, jon-
ka jäsen jäsenluottolaitos on. 

Vakuutusyhtiöön, joka ei merkittävissä 
määrin harjoita muuta liiketoimintaa kuin 
luottovakuutusten myöntämistä yhteenliitty-
män jäsenluottolaitoksille, sovelletaan tätä 
pykälää laskettaessa yhteenliittymän omien 
varojen määrää. Tällaisen vakuutusyhtiön ta-
soitusmäärä rinnastetaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 46 §:n 1 momentin 1–3 
kohdassa tarkoitettuihin eriin. Muilta osin täl-
laisen vakuutusyhtiön omiin varoihin ja omi-
en varojen vähimmäismäärän laskemiseen 
sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa säädetään. 

Yhteenliittymään sovelletaan soveltuvin 
osin, mitä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 74 §:ssä säädetään konsolidointiryhmän 
riskienhallinnasta, mainitun lain 78 §:ssä 
konsolidoidun vakavaraisuuden hallinnasta 
sekä mainitun lain 79 §:n 2 ja 3 momentissa 
konsolidoitujen asiakasriskien hallinnasta ja 

Yhteenliittymään kuuluvilla yrityksillä on 
oltava omia varoja yhteensä vähintään luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 
1 §:ssä tarkoitettu määrä. Tässä momentissa 
tarkoitettu määrä lasketaan noudattaen, mitä 
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten va-
kavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) 
N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 
(EU) N:o 575/2013, jäljempänä EU:n vaka-
varaisuusasetus, säädetään konsolidoitujen 
omien varojen määrän laskemisesta, jollei 
2 ja 3 momentista muuta johdu. 

 
 
Edellä 1 momentissa tarkoitettua vaatimus-

ta laskettaessa yhteenliittymän omista varois-
ta vähennetään jäsenluottolaitoksen tai sen 
konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen 
liikkeeseen laskemat pääomatodistukset ja 
muut omanpääomanehtoiset erät, jotka on 
merkinnyt luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 13 luvussa tarkoitettu vakuusrahasto, 
jonka jäsen jäsenluottolaitos on. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakuutusyhtiöön, joka ei merkittävissä 
määrin harjoita muuta liiketoimintaa kuin 
luottovakuutusten myöntämistä yhteenliitty-
män jäsenluottolaitoksille, sovelletaan tätä 
pykälää laskettaessa yhteenliittymän omien 
varojen määrää. Tällaisen vakuutusyhtiön ta-
soitusmäärä rinnastetaan EU:n vakavarai-
suusasetuksen 62 artiklassa tarkoitettuihin 
eriin. Muilta osin tällaisen vakuutusyhtiön 
omiin varoihin ja omien varojen vähimmäis-
määrän laskemiseen sovelletaan, mitä maini-
tussa asetuksessa säädetään. 
 

Yhteenliittymään sovelletaan muilta osin, 
mitä EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 10 ja 11 lu-
vussa säädetään luottolaitoksen konsoli-
doidulle taloudelliselle asemalle asetettavista 
vaatimuksista, taloudellista asemaa koskevi-
en konsolidoitujen tietojen ilmoittamisesta ja 
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konsolidoitujen riskikeskittymien ja sisäisten 
liiketoimien seurannasta sekä mainitun lain 
86 §:n 2 momentissa konsolidoidun lisäpää-
omavaatimuksen asettamisesta. 

Jos 9 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhteen-
liittymän tilinpäätös sisältää yhteenliittymään 
kuulumattomia tytär- tai osakkuusyhtiöitä, 
keskusyhteisön on lisäksi laadittava tässä py-
kälässä säädettyjen vaatimusten noudattami-
sen valvontaa varten yhteenliittymään kuulu-
vien yritysten taseiden yhdistelmänä erillinen 
laskelma (yhdistelmälaskelma). Yhdistelmä-
laskelma laaditaan noudattaen soveltuvin 
osin samoja tilinpäätösperiaatteita kuin laa-
dittaessa edellä tarkoitettu yhdistelty tilinpää-
tös. Yhteenliittymään kuulumattomat merkit-
tävät tytär- ja osakkuusyhtiöt sisällytetään 
yhdistelmälaskelmaan kuitenkin mainituista 
tilinpäätösperiaatteista poiketen yhdistele-
mättöminä osakesijoituksina alkuperäiseen 
hankintamenoon. Yhdistelmälaskelman on ol-
tava tilintarkastajien varmentama. 

Mitä tässä pykälässä mainituissa lainkoh-
dissa sanotaan emoyrityksestä, sovelletaan 
keskusyhteisöön, ja mitä niissä sanotaan ty-
täryrityksistä, sovelletaan soveltuvin osin yh-
teenliittymään kuuluviin muihin yrityksiin. 
Keskusyhteisöön ei sovelleta luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 72 §:n 3 momentissa 
säädettyä poikkeusta. 

Keskusyhteisön velvollisuuteen julkistaa yh-
teenliittymän vakavaraisuutta koskevia tietoja 
sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 82 ja 83 §:ssä säädetään luottolai-
toksen vakavaraisuustietojen julkistamisesta. 
Keskusyhteisöön sovelletaan lisäksi, mitä 
mainituissa pykälissä säädetään konsolidoin-
tiryhmän emoyrityksestä. 

Finanssivalvonta antaa tarkemmat määrä-
ykset tässä pykälässä mainittujen luottolaitos-
toiminnasta annetun lain säännösten sovelta-
misesta yhteenliittymään kuuluviin yrityksiin. 
 

konsolidoidusta valvonnasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja 

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa sää-
detään emoyrityksestä, sovelletaan keskus-
yhteisöön, ja mitä niissä säädetään tytäryri-
tyksistä, sovelletaan soveltuvin osin yhteen-
liittymään kuuluviin muihin yrityksiin, jollei 
tässä laissa toisin säädetä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanssivalvonta antaa tarkemmat määrä-

ykset tämän pykälän täytäntöönpanosta. 
 
 
 

 
21 § 

Jäsenluottolaitoksen omien varojen ja konso-
lidoitujen omien varojen vähimmäismäärä 

Keskusyhteisön suostumuksella jäsenluot-
tolaitokseen voidaan jättää soveltamatta, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n 

21 § 

Jäsenluottolaitoksen taloudellista asemaa 
koskevat vaatimukset 

Keskusyhteisön suostumuksella jäsenluot-
tolaitokseen voidaan jättää soveltamatta, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 
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1 ja 2 momentissa säädetään omien varojen 
vähimmäismäärästä ja mainitun lain 76 §:ssä, 
79 §:n 1 momentissa ja 80 §:ssä konsolidoitu-
jen omien varojen vähimmäismäärästä. Jäsen-
luottolaitoksella on kuitenkin oltava maini-
tuissa lainkohdissa tarkoitettujen riskien kat-
tamiseksi omia varoja ja konsolidoituja omia 
varoja vähintään tämän pykälän 2—4 mo-
mentissa säädetty määrä. Keskusyhteisö ei 
saa antaa tässä momentissa tarkoitettua suos-
tumusta jäsenluottolaitokselle, joka on lai-
minlyönyt noudattaa keskusyhteisön antamia 
17 §:ssä tarkoitettuja ohjeita, jos laiminlyönti 
ei ole vähäinen. Keskusyhteisö voi antaa tässä 
momentissa tarkoitetun suostumuksen enin-
tään kolmeksi vuodeksi, kun suostumus kos-
kee 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta, ja 
enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, kun 
suostumus koskee 3 tai 4 momentissa tarkoi-
tettua poikkeusta. 

 
Jäsenluottolaitoksella, johon sovelletaan 

1 momenttia, on oltava sen vakavaraisuuden 
turvaamiseksi omia varoja ja konsolidoituja 
varoja vähintään määrä, joka vastaa 80:tä 
prosenttia luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 55 §:n 1 momentissa säädetystä määrästä. 

Jos jäsenluottolaitokseen sovelletaan 
1 momenttia, luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 67 §:ssä tarkoitettu asiakasriski ei saa 
nousta määrään, joka ylittää 40 prosenttia 
luottolaitoksen omista varoista. Jos asia-
kasyhteisö on luottolaitos tai sijoituspalvelu-
yritys, asiakasriski ei saa nousta määrään, jo-
ka ylittää 40 prosenttia luottolaitoksen omista 
varoista taikka, jos tämä määrä on pienempi 
kuin 240 miljoonaa euroa, luottolaitoksen si-
säisesti vahvistamaan määrään, joka ei saa ol-
la suurempi kuin 240 miljoonaa euroa eikä 
suurempi kuin 100 prosenttia luottolaitoksen 
omista varoista. Finanssivalvonta voi erityi-
sestä syystä myöntää luottolaitokselle luvan 
poiketa viimeksi mainitusta rajasta. Luottolai-
tokseen tai sijoituspalveluyritykseen kohdis-
tuvalla asiakasriskillä tarkoitetaan tätä mo-
menttia sovellettaessa myös sellaiseen asia-
kaskokonaisuuteen kohdistuvaa asiakasriskiä, 
johon kuuluu vähintään yksi luottolaitos tai 
sijoituspalveluyritys. Tätä momenttia sovel-
lettaessa asiakaskokonaisuuteen kuuluvien 
muiden asiakkaiden kuin luottolaitosten tai si-
joituspalveluyritysten yhteenlaskettu asiakas-

1 §:ssä säädetään luottolaitoksen taloudelli-
selle asemalle asetettavista määrällisistä 
vaatimuksista. Jäsenluottolaitoksella on kui-
tenkin oltava luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 10 luvun 1 §:ssä mainitussa asetuksessa 
tarkoitettujen riskien kattamiseksi omia varo-
ja vähintään tämän pykälän 2—4 momentissa 
säädetty määrä. Keskusyhteisö ei saa antaa 
tässä momentissa tarkoitettua suostumusta 
jäsenluottolaitokselle, jos tämä on aiemmin 
laiminlyönyt noudattaa keskusyhteisön anta-
mia 17 §:ssä tarkoitettuja ohjeita eikä laimin-
lyönti ole ollut vähäinen. 

Keskusyhteisö voi antaa tässä pykälässä 
tarkoitetun suostumuksen enintään kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan. Keskusyhteisön on 
omasta aloitteestaan tai Finanssivalvonnan 
vaatimuksesta peruutettava suostumus tai ra-
joitettava sitä, jos jäsenluottolaitos merkittä-
västi tai toistuvasti laiminlyö noudattaa kes-
kusyhteisön 17 §:n nojalla antamia ohjeita. 

Jäsenluottolaitoksella, johon sovelletaan 
1 momenttia, on oltava sen vakavaraisuuden 
turvaamiseksi omia varoja vähintään määrä, 
joka vastaa 80:tä prosenttia luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 10 luvun 1 §.ssä sääde-
tystä määrästä. 

Jos jäsenluottolaitokseen sovelletaan 
1 momenttia, EU:n vakavaraisuusasetukses-
sa tarkoitettu asiakasriski ei saa olla yli 
40 prosenttia luottolaitoksen omista varoista. 
Jos asiakasyhteisö on luottolaitos tai sijoitus-
palveluyritys, asiakasriski ei saa olla yli 
40 prosenttia luottolaitoksen omista varoista 
taikka, jos tämä määrä on pienempi kuin 
240 miljoonaa euroa, luottolaitoksen sisäises-
ti vahvistaman määrän, joka ei saa olla suu-
rempi kuin 240 miljoonaa euroa eikä suu-
rempi kuin 100 prosenttia luottolaitoksen 
omista varoista. Finanssivalvonta voi erityi-
sestä syystä myöntää luottolaitokselle luvan 
poiketa viimeksi mainitusta rajasta. Luotto-
laitokseen tai sijoituspalveluyritykseen koh-
distuvalla asiakasriskillä tarkoitetaan tätä 
momenttia sovellettaessa myös sellaiseen 
asiakaskokonaisuuteen kohdistuvaa asiakas-
riskiä, johon kuuluu vähintään yksi luottolai-
tos tai sijoituspalveluyritys. Tätä momenttia 
sovellettaessa asiakaskokonaisuuteen kuulu-
vien muiden asiakkaiden kuin luottolaitosten 
tai sijoituspalveluyritysten yhteenlaskettu 
asiakasriski ei kuitenkaan saa ylittää 1 mo-
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riski ei kuitenkaan saa ylittää 1 momentissa 
säädettyä määrää. Tämän momentin mukai-
sen rajoituksen laskemiseen sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 69 §:n 
4 momentissa säädetään. Mitä viimeksi mai-
nitussa lainkohdassa säädetään luottolaitok-
sen kanssa samaan konsolidointiryhmään 
kuuluvaan luotto- ja rahoituslaitokseen koh-
distuvista asiakasriskeistä, sovelletaan vas-
taavasti asiakasriskeihin, jotka kohdistuvat jä-
senluottolaitoksen kanssa samaan yhteenliit-
tymään kuuluvaan yritykseen. 

Jäsenluottolaitos, johon sovelletaan 1 mo-
menttia, ei saa sijoittaa luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 71 §:ssä tarkoitettuihin sijoi-
tuksiin enempää kuin 25 prosenttia luottolai-
toksen omista varoista. Jäsenluottolaitoksella 
saa olla 1 momentissa tarkoitettuja sijoituksia 
enintään 75 prosenttia luottolaitoksen omista 
varoista. Mitä tässä momentissa säädetään si-
joitusten määrästä ja omista varoista, sovelle-
taan vastaavasti sijoitusten konsolidoituun 
määrään ja konsolidoituihin omiin varoihin. 

 
 
 
 

 

mentissa säädettyä määrää. Tämän momentin 
mukaisen rajoituksen laskemiseen sovelle-
taan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 11 §:n 3 momenttia. Mitä viimeksi 
mainitussa lainkohdassa säädetään luottolai-
toksen kanssa samaan konsolidointiryhmään 
kuuluvaan yritykseen kohdistuvista asiakas-
riskeistä, sovelletaan myös asiakasriskeihin, 
jotka kohdistuvat jäsenluottolaitoksen kanssa 
samaan yhteenliittymään kuuluvaan yrityk-
seen. 

 
Jäsenluottolaitos, johon sovelletaan 1 mo-

menttia, ei saa sijoittaa EU:n vakavaraisuus-
asetuksen 89 artiklassa tarkoitettuihin sijoi-
tuksiin enempää kuin 25 prosenttia luottolai-
toksen omista varoista. Jäsenluottolaitoksella 
saa olla 1 momentissa tarkoitettuja sijoituksia 
enintään 75 prosenttia luottolaitoksen omista 
varoista. 

 
 
 
Mitä tässä pykälässä säädetään luottolai-

toksen taloudelliselle asemalle asetettavista 
vaatimuksista, sovelletaan myös konsolidoi-
tuihin vaatimuksiin. 

 
 

22 § 

Eräiden luottolaitostoiminnasta annetun lain 
säännösten soveltaminen 

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
45 §:ssä säädetään luottolaitoksen kanssa 
samaan konserniin ja 48 §:ssä samaan kon-
solidointiryhmään kuuluvista yrityksistä, so-
velletaan vastaavasti jäsenluottolaitoksen 
kanssa samaan yhteenliittymään kuuluviin 
yrityksiin. 

Jos yhden tai useamman jäsenluottolaitok-
sen omien varojen tai konsolidoitujen omien 
varojen määrä alittaa tämän lain 21 §:ssä 
säädetyn määrän, jäsenluottolaitokseen so-
velletaan, mitä luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 87 §:ssä säädetään. 

Jäsenluottolaitoksen on ilmoitettava luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 84 §:ssä tarkoi-
tetut tiedot Finanssivalvonnan sijasta keskus-
yhteisölle niin kuin mainitussa pykälässä sää-
detään. 

22 § 

Eräiden luottolaitostoiminnasta annetun lain 
säännösten soveltaminen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jäsenluottolaitoksen on ilmoitettava luotto-

laitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
1 §:ssä tarkoitetut tiedot Finanssivalvonnan 
sijasta keskusyhteisölle niin kuin mainitussa 
pykälässä säädetään. 
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Keskusyhteisön on laadittava luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 85 §:ssä tarkoitettu 
arvio siitä, täyttävätkö jäsenluottolaitokset 
niiden taloudelliselle asemalle luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 5 luvussa ja tässä 
luvussa asetetut vaatimukset. 

Jäsenluottolaitokseen sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 §:n 
1 momentissa säädetään poikkeusten myön-
tämisestä. 
 

Keskusyhteisön on laadittava luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 11 luvun 2 §:ssä 
tarkoitettu arvio siitä, täyttävätkö jäsenluotto-
laitokset niiden taloudelliselle asemalle tässä 
luvussa asetetut vaatimukset. 
 

 
23 § 

Vakavaraisuuden hallinta ja vakavaraisuus-
tietojen julkistaminen 

Keskusyhteisön suostumuksella jäsenluot-
tolaitokseen voidaan jättää soveltamatta, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 54 §:ssä 
säädetään vakavaraisuuden hallinnasta, 
68 §:ssä asiakasriskien hallinnasta, 78 §:ssä 
konsolidoidun vakavaraisuuden hallinnasta ja 
79 §:n 2 momentissa konsolidoidun asiakas-
riskin hallinnasta. 

Jäsenluottolaitokseen ei sovelleta, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 82 ja 
83 §:ssä säädetään luottolaitoksesta. Jäsen-
luottolaitoksen on kuitenkin julkistettava 
mainittujen lainkohtien mukaisesti aina vä-
hintään seuraavat tiedot: 

1) tieto siitä, että jäsenluottolaitos kuuluu 
talletuspankkien yhteenliittymään; 

2) tieto siitä, minkä keskusyhteisön tilin-
päätökseen yhteenliittymän vakavaraisuutta 
koskevat tiedot sisältyvät; 

3) tiedot tämän lain 21 §:ssä tarkoitetun 
poikkeuksen soveltamisesta jäsenluottolaitok-
seen, mukaan lukien määrä, jolla omien varo-
jen vähimmäismäärä alittaa kunkin 21 §:ssä 
tarkoitetun luottolaitostoiminnasta annetun 
lain mukaisen omien varojen vaatimuksen. 

Keskusyhteisö ei saa antaa 1 momentissa 
tarkoitettua suostumusta jäsenluottolaitoksel-
le, joka on laiminlyönyt noudattaa keskusyh-
teisön antamia 17 §:ssä tarkoitettuja ohjeita, 
jos laiminlyönti ei ole vähäinen. Keskusyhtei-
sö voi antaa tässä pykälässä tarkoitetun suos-
tumuksen enintään kolmeksi vuodeksi kerral-
laan. 
 

23 § 

Yhteenliittymään kuuluvan yrityksen hallin-
to  

Keskusyhteisön suostumuksella jäsenluot-
tolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva 
yritys voi jättää noudattamatta, mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 7 ja 9 luvussa 
ja EU:n vakavaraisuusasetuksessa säädetään 
luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään 
kuuluvan yrityksen hallinnosta ja riskien laa-
dullisesta hallinnasta. 

Jäsenluottolaitokseen ei sovelleta EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 7 ja 8 osaa. Jäsenluot-
tolaitoksen on kuitenkin julkistettava EU:n 
vakavaraisuusasetuksen mukaisesti vähin-
tään: 

 
1) tieto siitä, että jäsenluottolaitos kuuluu 

talletuspankkien yhteenliittymään; 
2) tieto siitä, minkä keskusyhteisön tilin-

päätökseen yhteenliittymän vakavaraisuutta 
koskevat tiedot sisältyvät; 

3) määrä, jolla omien varojen vähimmäis-
määrä alittaa kunkin 21 §:ssä tarkoitetun 
luottolaitostoiminnasta annetun lain mukai-
sen omien varojen vaatimuksen sekä muut 
tiedot tämän lain 21 §:ssä tarkoitetun poikke-
uksen soveltamisesta jäsenluottolaitokseen. 

Keskusyhteisö ei saa antaa 1 momentissa 
tarkoitettua suostumusta jäsenluottolaitoksel-
le, joka on laiminlyönyt noudattaa keskusyh-
teisön antamia 17 §:ssä tarkoitettuja ohjeita, 
jos laiminlyönti ei ole vähäinen. Keskusyh-
teisö voi antaa tässä pykälässä tarkoitetun 
suostumuksen enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. 
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32 § 

Yhteenliittymään kuuluvien yritysten valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

32 § 

Yhteenliittymään kuuluvien yritysten valvonta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonta hoitaa sille tässä ja muu-

alla laissa säädettyjä tehtäviä, jollei luotto-
laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää 
politiikkaa koskevien erityistehtävien antami-
sesta Euroopan keskuspankille annetusta 
neuvoston asetuksesta (EU) N:o1024/2013 
muuta johdu. 
 

 
38 § 

Salassapitovelvollisuus 

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
141 ja 142 §:ssä säädetään henkilöistä ja luot-
tolaitoksesta, sovelletaan vastaaviin keskus-
yhteisön henkilöihin ja keskusyhteisöön. Yh-
teenliittymään kuuluvat yritykset, vakuusra-
hasto, johon keskusyhteisön jäsenluottolai-
tokset kuuluvat, sekä jäsenluottolaitosten 
keskinäinen vakuutusyhtiö saavat lisäksi 
mainittujen pykälien estämättä antaa tietoja 
toisilleen. Tässä momentissa tarkoitettuja tie-
toja saa luovuttaa kuitenkin ainoastaan henki-
lölle, jota koskee edellä mainituissa pykälissä 
säädetty tai sitä vastaava salassapitovelvolli-
suus. 
 

38 § 

Salassapitovelvollisuus 

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
15 luvun 14 ja 15 §:ssä säädetään salassapi-
tovelvollisuudesta ja oikeudesta luovuttaa 
tietoja luottolaitoksesta, sovelletaan myös 
keskusyhteisössä. Yhteenliittymään kuuluvat 
yritykset, vakuusrahasto, johon keskusyhtei-
sön jäsenluottolaitokset kuuluvat, sekä jäsen-
luottolaitosten keskinäinen vakuutusyhtiö 
saavat lisäksi mainittujen pykälien estämättä 
antaa tietoja toisilleen. Tässä momentissa 
tarkoitettuja tietoja saa luovuttaa kuitenkin 
ainoastaan sille, jota koskee edellä mainituis-
sa pykälissä säädetty tai sitä vastaava salas-
sapitovelvollisuus. 
 

 
39 § 

Kanteen nostaminen talletuspankin lukuun 

Keskusyhteisöllä on oikeus, jos se katsoo 
tallettajien edun sitä vaativan, nostaa vahin-
gonkorvauskanne keskusyhteisön jäsenenä 
olevan talletuspankin lukuun luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 167 §:ssä tarkoitettua 
henkilöä tai yhteisöä vastaan. 
 
 

39 § 

Kanteen nostaminen talletuspankin lukuun 

Keskusyhteisöllä on oikeus, jos se katsoo 
tallettajien edun sitä vaativan, nostaa vahin-
gonkorvauskanne keskusyhteisön jäsenenä 
olevan talletuspankin lukuun luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 21 luvun1 §:ssä tarkoi-
tettua henkilöä tai yhteisöä vastaan. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20   . 
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8. 

Laki 
talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 16 §:n muuttami-

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan talletuspankin toiminnan keskeyttämisestä annetun lain (1509/2001) 1 §, sellai-

sena kuin se on laissa 125/2007, sekä 
lisätään 16 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (121/2007) 9 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuihin talletuspankkeihin 
(pankki). 
 

1 §  

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 8 §:ssä tar-
koitettuihin talletuspankkeihin (pankki). 

Tämän lain 1, 2—10 ja 15 §:ää sekä 16 §:n 
1 ja 3 momenttia sovelletaan lisäksi Finans-
sivalvonnasta annetun lain (878/2008) 6 §:n 
16 kohdassa tarkoitettuun ulkomaiseen ETA-
sivuliikkeeseen. Jäljempänä 3 §:stä poiketen 
Finanssivalvonta on toimivaltainen viran-
omainen tekemään päätöksen sivuliikkeen 
toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä. 

 
 

16 § 

Keskeytyksen lakkaaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

16 § 

Keskeytyksen lakkaaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ulkomaisen ETA-sivuliikkeen keskeytys 

lakkaa sen estämättä, mitä edellä tässä pykä-
lässä säädetään, kun sivuliikkeen kotivaltion 
viranomainen päättää luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 19 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta 
tervehdyttämistoimesta tai likvidaatiomenet-
telyn aloittamisesta luottolaitoksessa, johon 
sivuliike kuuluu. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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9. 

Laki 
valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtion vakuusrahastosta annetun lain (379/1992) 11 a §:n 1 momentin 2 kohta, 

12 a §:n 4 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 19 a §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 
11 a §:n 1 momentin 2 kohta laissa 603/2010, 12 a §:n 4 momentti laissa 1371/2010 sekä 
14 §:n 1 momentti ja 19 a §:n 1 momentti laissa 126/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 a § 

Tukihakemukseen velvoittaminen 

Valtioneuvosto voi määrätä Suomessa toi-
miluvan saaneen pankin tai sen omistusyhtei-
sön tekemään rahastolle hakemuksen valtio-
neuvoston tarpeelliseksi katsoman rahoitustu-
en saamiseksi, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) pankilla ei ole esittää riittäviä toimenpi-
teitä vakavaraisuutensa ja konsolidoidun va-
kavaraisuutensa saattamiseksi luottolaitos-
toiminnasta annetussa laissa (121/2007) edel-
lytetyn mukaiseksi taikka vakavaraisuutensa 
ja konsolidoidun vakavaraisuutensa säilyttä-
miseksi mainitun lain mukaisena eikä vakava-
raisuuden ja konsolidoidun vakavaraisuuden 
turvaaminen ole mahdollista ilman valtion ra-
hoitustukea; ja 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 a §  

Tukihakemukseen velvoittaminen 

Valtioneuvosto voi määrätä Suomessa toi-
miluvan saaneen pankin tai sen omistusyhtei-
sön tekemään rahastolle hakemuksen valtio-
neuvoston tarpeelliseksi katsoman rahoitus-
tuen saamiseksi, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) pankilla ei ole esittää riittäviä toimenpi-
teitä vakavaraisuutensa ja konsolidoidun va-
kavaraisuutensa saattamiseksi luottolaitos-
toiminnasta annetussa laissa (  /  ) edellytetyn 
mukaiseksi taikka vakavaraisuutensa ja kon-
solidoidun vakavaraisuutensa säilyttämiseksi 
mainitun lain mukaisena eikä vakavaraisuu-
den ja konsolidoidun vakavaraisuuden tur-
vaaminen ole mahdollista ilman valtion ra-
hoitustukea; ja 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 a § 

Tuen kohteena olevan pankin tappioiden kat-
taminen ja muut tuelle asetettavat erityiset 

ehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuen ehdoissa on lisäksi määriteltävä tuen 

kohteena olevan pankin johdolle maksettavi-
en palkkioiden enimmäismäärä, jos se on tar-
peen luottolaitostoiminnasta annetun lain 
49 §:n 2 momentissa säädettyjen luottolaitos-
ten palkitsemisjärjestelmille asetettujen ta-
voitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. 

12 a § 

Tuen kohteena olevan pankin tappioiden kat-
taminen ja muut tuelle asetettavat erityiset 

ehdot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tuen ehdoissa on lisäksi määriteltävä tuen 

kohteena olevan pankin johdolle maksettavi-
en palkkioiden enimmäismäärä, jos se on tar-
peen luottolaitostoiminnasta annetun lain 
8 luvun 3 §:ssä säädettyjen luottolaitosten 
palkitsemisjärjestelmille asetettujen tavoit-
teiden saavuttamisen varmistamiseksi.  
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Tukiehdot on muutenkin laadittava sellaisiksi, 
että ne täyttävät luottolaitosten liiketoimin-
nan aloittamisesta ja harjoittamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2006/48/EY V liitteen 23 kohdan k-
alakohdan vaatimukset. 
 

 

 
14 § 

Tukitoimista päättäminen 

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 119 
§:n 5 momentissa ja 120 §:n 1 momentissa 
tarkoitetun suostumuksen antamisesta ja 
muista tukitoimiin liittyvistä asioista päättää 
valtiovarainministeriö, jollei niistä päättämis-
tä ole säädetty valtioneuvoston yleisistunnon 
tehtäväksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 §  

Tukitoimista päättäminen 

Tukitoimiin liittyvistä asioista päättää val-
tiovarainministeriö, jollei niistä päättämistä 
ole säädetty valtioneuvoston yleisistunnon 
tehtäväksi. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 a § 

Yhtiöitä koskevat eräät säännökset 

Omaisuudenhoitoyhtiön tai muun 1 §:n 
4 momentissa tarkoitetun yhtiön tai niiden 
omistaman yhtiön osakkeisiin ei sovelleta 
valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 
24 §:n 1 momenttia eikä lakia valtion osakas-
vallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa 
harjoittavissa osakeyhtiöissä (740/1991). 
Omaisuudenhoitoyhtiöön sovelletaan osake-
yhtiöistä voimassa olevan lainsäädännön li-
säksi, mitä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 125, 126 ja 128–131 §:ssä säädetään asi-
akkaansuojasta, 141–144 §:ssä salassapito-
velvollisuudesta ja 169 §:ssä salassapitovel-
vollisuuden rikkomisesta sekä Rahoitustar-
kastuksesta annetun lain (587/2003) 25 §:ssä 
uhkasakosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

19 a §  

Yhtiöitä koskevat eräät säännökset 

Omaisuudenhoitoyhtiön tai muun 1 §:n 
4 momentissa tarkoitetun yhtiön tai niiden 
omistaman yhtiön osakkeisiin ei sovelleta 
valtion talousarviosta annetun lain 
(423/1988) 24 §:n 1 momenttia eikä valtion 
yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta 
annettua lakia (1368/2007). Omaisuudenhoi-
toyhtiöön sovelletaan osakeyhtiöistä voimas-
sa olevan lainsäädännön lisäksi, mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 1—
3 §:ssä säädetään asiakkaansuojasta, 15 luvun 
14 ja 15 §:ssä salassapitovelvollisuudesta ja 
21 luvun 4 §:ssä salassapitovelvollisuuden 
rikkomisesta sekä Finanssivalvonnasta anne-
tun lain (878/2008) 33 a §:ssä uhkasakosta. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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10. 

Laki 
Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 26 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se 

on laissa 1243/2011, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

26 § 

Oikeus saada ja antaa tietoja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen Pankin on ilmoitettava viipymättä 

Euroopan pankkiviranomaiselle, Finanssival-
vonnalle ja luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 90 §:n 2 momentissa tarkoitetuille ulko-
maisille ETA-valvontaviranomaisille, jos 
Suomen Pankin tietoon tulee Euroopan val-
vontaviranomaisen (Euroopan pankkiviran-
omainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 
716/2009/EY muuttamisesta ja komission 
päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) N:o 1093/2010 18 artiklassa tar-
koitettu tai siihen rinnastettava kriisitilanne 
Suomessa.  
 
 

26 § 

Oikeus saada ja velvollisuus antaa tietoja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen Pankin on sen estämättä, mitä tie-

tojen salassapidosta muualla laissa sääde-
tään, ilmoitettava viipymättä, Finanssival-
vonnasta annetun lain (878/2008)71 §:n 1 
momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuille vi-
ranomaisille, jos Suomen Pankin tietoon tu-
lee Euroopan valvontaviranomaisen (Euroo-
pan pankkiviranomainen) perustamisesta se-
kä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamises-
ta ja komission päätöksen 2009/78/EY ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 18 
artiklassa tarkoitettu tai siihen rinnastettava 
kriisitilanne Suomessa.  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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11. 

Laki 
kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain (688/2010) 2 §:n 1 momentin 3 ja 

6—8 kohta, 5 §, 7 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentin 6 ja 7 kohta ja 19 § sekä 
lisätään 10 §:n 2 momenttiin uusi 8 kohta ja 10 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 

3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) julkisyhteisöluotolla luottoa, joka on 
myönnetty Suomen valtiolle, suomalaiselle 
kunnalle tai muulle sellaiselle julkisyhteisöl-
le, joka luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(121/2007) 58 §:ssä säädettyä menetelmää 
käytettäessä saadaan rinnastaa Suomen valti-
oon ja suomalaiseen kuntaan ja luottoa, jonka 
täytenä vakuutena on tässä kohdassa tarkoite-
tun julkisyhteisön takaus tai saaminen tällai-
selta julkisyhteisöltä; 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) kiinnitysluottopankilla luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua osakeyhtiömuotoista luottolaitos-
ta, joka ei harjoita muuta liiketoimintaa kuin 
kiinnitysluottopankkitoimintaa; 
 

7) talletuspankilla luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 9 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta; 
 

8) luottoyhteisöllä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 11 §:ssä tarkoitettua luottolaitos-
ta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) julkisyhteisöluotolla luottoa, joka on 
myönnetty Suomen valtiolle, suomalaiselle 
kunnalle tai muulle sellaiselle julkisyhteisöl-
le, joka luottolaitosten ja sijoituspalveluyri-
tysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuk-
sen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksessa (EU) N:o 575/2013 (jäljempänä 
EU:n vakavaraisuusasetus) säädettyä vaka-
varaisuusvaatimusta laskettaessa saadaan 
rinnastaa Suomen valtioon ja suomalaiseen 
kuntaan, sekä luottoa, jonka täytenä vakuute-
na on tässä kohdassa tarkoitetun julkisyhtei-
sön takaus tai saaminen tällaiselta julkisyh-
teisöltä; 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) kiinnitysluottopankilla luottolaitostoi-
minnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 7 §:n 1 
momentissa tarkoitettua osakeyhtiömuotoista 
luottolaitosta, joka ei harjoita muuta liike-
toimintaa kuin kiinnitysluottopankkitoimin-
taa; 

7) talletuspankilla luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettua luot-
tolaitosta; 

8) luottoyhteisöllä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitettua 
luottolaitosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
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5 § 

Kiinnitysluottopankin toimilupa 

Kiinnitysluottopankin toimilupa voidaan 
myöntää luottolaitostoiminnasta annetun lain 
8 §:ssä tarkoitetulle luottolaitokselle, joka 
täyttää tässä laissa säädetyt edellytykset. 
 

5 § 

Kiinnitysluottopankin toimilupa 

Kiinnitysluottopankin toimilupa voidaan 
myöntää luottolaitostoiminnasta annetun lain 
1 luvun 7 §:ssä tarkoitetulle luottolaitokselle, 
joka täyttää tässä laissa säädetyt edellytykset. 
 

 
7 § 

Sallittu liiketoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinnitysluottopankin varoja saadaan sen 

lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sijoittaa 
ainoastaan sellaisiin saamisiin, joihin luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 58 §:ssä sää-
dettyä menetelmää käytettäessä saadaan so-
veltaa 0 tai 20 prosentin riskipainotusta, sekä 
muihin arvopaperimarkkinalain (495/1989) 
1 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tettuihin sellaisiin arvopapereihin, jotka ovat 
viimeksi mainitun lain 1 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tettuja pörssi- tai markkina-arvopapereita, se-
kä näihin rinnastettaviin ulkomaisiin arvopa-
pereihin. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Sallittu liiketoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinnitysluottopankin varoja saadaan sen 

lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sijoit-
taa ainoastaan sellaisiin saamisiin, joihin 
EU:n vakavaraisuusasetuksessa säädettyä 
vakavaraisuusvaatimusta laskettaessa saa-
daan mainitun asetuksen 113 artiklan nojalla 
soveltaa 0 tai 20 prosentin riskipainotusta, 
Varoja saadaan lisäksi sijoittaa muihin ar-
vopaperimarkkinalain (746/2012) 2 luvun 
1 §:n 2 kohdassa tarkoitettuihin sekä 3 koh-
dassa tarkoitettuihin ja 2 kohtaan viittaaviin 
arvopapereihin, jotka ovat kaupankäynnin 
kohteena säännellyllä markkinalla tai hake-
muksesta kaupankäynnin kohteena monen-
keskisessä kaupankäyntijärjestelmässä taikka 
niitä vastaavan kaupankäynnin kohteen kol-
mannessa maassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Kiinnitysluottopankkitoiminnan luvanvarai-
suus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakijan on toimitettava Finanssivalvonnalle 

yhtiöjärjestyksensä tai toimintaa koskevien 
sääntöjensä lisäksi selvitys: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) vakuuksien arvostamista koskevista peri-
aatteista ja menettelytavoista; ja 

7) siitä, että hakijan joukkolainarekisteri 
täyttää säädetyt vaatimukset. 

 
 

10 §

Kiinnitysluottopankin toiminnan luvanvarai-
suus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hakijan on toimitettava Finanssivalvonnal-

le yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä lisäksi 
selvitys: 
— — — — — — — — — — — — — —  

6) vakuuksien arvostamista koskevista pe-
riaatteista ja menettelytavoista; 

7) siitä, että hakijan joukkolainarekisteri 
täyttää säädetyt vaatimukset; 

8) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
11 luvun 17 §:n 5 momentissa tarkoitetusta 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

tavoitteesta. 
Tässä pykälässä tarkoitetun luvan edelly-

tyksenä on sen lisäksi, mitä 1 momentissa 
säädetään, ettei 2 momentin 8 kohdassa tar-
koitettu tavoite vaaranna luottolaitoksen 
muun liiketoiminnan kuin kiinnitysluotto-
pankkitoiminnan jälleenrahoitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
19 § 

Tilinpäätös ja osavuosikatsaus 

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksestä on käy-
tävä ilmi sen lisäksi, mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 9 luvussa säädetään, 
myönnettyjen kiinteistövakuudellisten luotto-
jen, väliluottojen ja julkisyhteisöluottojen 
määrä sekä liikkeessä olevien katettujen 
joukkolainojen määrä sekä kiinteistövakuu-
dellisten luottojen vakuuksien ja väliluottojen 
arvostamisperusteet. Jos liikkeeseenlaskija on 
velvollinen käyttämään 14 §:ssä tarkoitettua 
kiinteistön arvioitsijaa, tilinpäätöksestä on li-
säksi käytävä ilmi käytetyt kiinteistönarvioit-
sijat. 

Kiinnitysluottopankkiin sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 157 §:ssä 
säädetään talletuspankin velvollisuudesta jul-
kistaa osavuosikatsaus ja vuosikatsaus. 
 
 
 

19 § 

Tilinpäätös ja osavuosikatsaus 

Liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksestä on 
käytävä ilmi sen lisäksi, mitä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 12 luvussa säädetään, 
myönnettyjen kiinteistövakuudellisten luotto-
jen, väliluottojen ja julkisyhteisöluottojen 
määrä sekä liikkeessä olevien katettujen 
joukkolainojen määrä sekä kiinteistövakuu-
dellisten luottojen vakuuksien ja väliluottojen 
arvostamisperusteet. Jos liikkeeseenlaskija 
on velvollinen käyttämään 14 §:ssä tarkoitet-
tua kiinteistön arvioitsijaa, tilinpäätöksestä 
on lisäksi käytävä ilmi käytetyt kiinteistönar-
vioitsijat. 

Kiinnitysluottopankkiin sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 luvun 
12 §:ssä säädetään talletuspankin velvolli-
suudesta julkistaa osavuosikatsaus ja vuosi-
katsaus. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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12. 

Laki 
hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain (936/1978) 1 § ja 26 §:n 2 momentti, sellai-

sina kuin ne ovat laissa 129/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 §  
Hypoteekkiyhdistys on luottolaitostoimin-

nasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitettu 
luottolaitos. Sen erityistarkoituksena on etu-
päässä pitkäaikaisina lainoina hankituista va-
roista myöntää pitkäaikaisia lainoja pääasias-
sa joko kiinnitysvakuutta tai muuta turvaavaa 
vakuutta vastaan. 
 

1 § 
Hypoteekkiyhdistys on luottolaitostoimin-

nasta annetussa laissa (  /  ) tarkoitettu luotto-
laitos. Sen erityistarkoituksena on etupäässä 
pitkäaikaisina lainoina hankituista varoista 
myöntää pitkäaikaisia lainoja pääasiassa joko 
kiinnitysvakuutta tai muuta turvaavaa va-
kuutta vastaan. 
 

 
26 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Lisäpääoma voidaan maksaa takaisin aino-

astaan siten, ettei hypoteekkiyhdistyksen pe-
ruspääomaa vähennetä, ettei hypoteekkiyh-
distyksen omien varojen määrä alene pie-
nemmäksi kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 55 ja 86 §:ssä säädetään ja ettei mi-
nään vuonna makseta takaisin enempää kuin 
puolet edellisen vuoden voitosta.  
 
 
 

26 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Lisäpääoma voidaan maksaa takaisin aino-
astaan siten, ettei hypoteekkiyhdistyksen pe-
ruspääomaa vähennetä ja ettei minään vuon-
na makseta takaisin enempää kuin puolet 
edellisen vuoden voitosta. Lisäpääoman ta-
kaisinmaksusta on lisäksi voimassa, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
8 §:ssä säädetään omien varojen vähim-
mäismäärästä johtuvasta rajoituksesta.  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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13. 

Laki 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 22 §, sel-

laisena kuin se on laissa 1362/2010, sekä 
muutetaan 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 §:n 3 momentin 1 kohta, 4 §:n 4 momentti, 17 §:n 

1 momentti, 18 §:n 1 momentin a kohta ja h kohta, 21 §, 28 §:n 2 momentti ja 31 §:n 1 mo-
mentin 2 kohta ja 2 momentti ja 35 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 1 momentin 
1 kohta, 4 §:n 4 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentin a kohta ja 28 §:n 2 moment-
ti laissa 132/2007, ja 3 §:n 3 momentin 1 kohta ja 35 §:n 1 momentti laissa 763/2012, 21 § 
laissa 1362/2010, 31 §:n 1 momentin 2 kohta laissa 886/2008 sekä 2 momentti laissa 984/2013 
sekä 18 §:n 1 momentin h kohta laissa 174/2014, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 §  

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta 

annetun lain (121/2007) 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitettua luottolaitosta ja mainitun pykälän 
2 momentissa tarkoitettua ulkomaista luotto-
laitosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta 

annetun lain (  /  ) 1 luvun 7 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettua luottolaitosta ja mainitun py-
kälän 2 momentissa tarkoitettua ulkomaista 
luottolaitosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

3 §  

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä sää-

detään, ryhmittymän muodostavat: 
1) säännellyt yritykset, joiden välillä vallit-

see luottolaitostoiminnasta annetun lain 
37 §:ssä, sijoituspalvelulain 7 luvun 2 §:ssä 
tai vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä tarkoi-
tettu muu kuin edellä tässä pykälässä tarkoi-
tettu merkittävä sidonnaisuus sekä tällaisten 
yritysten tytäryritykset ja omistusyhteysyri-
tykset edellyttäen, että vähintään yksi sään-
nellyistä yrityksistä on rahoitusalan yritys, 
vähintään yksi on vakuutusalan yritys ja ra-
hoitus- ja vakuutusalan yritysten yhteenlas-

3 § 

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä 

säädetään, ryhmittymän muodostavat: 
1) säännellyt yritykset, joiden välillä vallit-

see luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 lu-
vun 12 §:ssä, sijoituspalvelulain 7 luvun 
2 §:ssä tai vakuutusyhtiölain 1 luvun 10 §:ssä 
tarkoitettu muu kuin edellä tässä pykälässä 
tarkoitettu merkittävä sidos sekä tällaisten 
yritysten tytäryritykset ja omistusyhteysyri-
tykset edellyttäen, että vähintään yksi sään-
nellyistä yrityksistä on rahoitusalan yritys, 
vähintään yksi on vakuutusalan yritys ja ra-
hoitus- ja vakuutusalan yritysten yhteenlas-



 HE 39/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

302 

kettu osuus sekä kummankin toimialan yritys-
ten osuus erikseen ovat merkittäviä 4 §:n mu-
kaisesti lasketulla tavalla; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

kettu osuus sekä kummankin toimialan yri-
tysten osuus erikseen ovat merkittäviä 4 §:n 
mukaisesti lasketulla tavalla; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
4 § 

Ryhmittymään sovellettavat kynnysarvot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kaksi tai useampi ryhmittymän samaan 

toimialaan kuuluvista yrityksistä tai sovellet-
taessa 1 momenttia, kaksi tai useampi rahoi-
tus- ja vakuutusalaan kuuluvista yrityksistä, 
muodostaa konsernin, johon ei kuulu olennai-
sessa määrin muun alan yrityksiä ja joka laatii 
konsernitilinpäätöksen, taseen sijasta otetaan 
näiden yritysten osalta huomioon konsernin 
tase sovellettaessa 1–3 momentin säännöksiä. 
Taseen ja konsernitaseen loppusummaan lisä-
tään tätä pykälää sovellettaessa taseen ulko-
puolisten sitoumusten luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 58 §:n mukaisesti laskettu luot-
tovasta-arvo. Omistusyhteysyrityksen taseen 
loppusummasta, taseen ulkopuolisista si-
toumuksista, pääomavaatimuksesta ja liike-
toiminnan tuotoista otetaan tätä pykälää so-
vellettaessa huomioon ryhmittymään kuulu-
vien yritysten omistusyhteysyrityksessä yh-
teensä omistamaa osuutta vastaava määrä. Jos 
omistusyhteys perustuu kokonaan tai osittain 
oikeuteen nimittää tai erottaa hallituksen jä-
seniä, taseen loppusummasta, taseen ulkopuo-
lisista sitoumuksista, pääomavaatimuksesta ja 
liiketoiminnan tuotoista otetaan tätä pykälää 
sovellettaessa huomioon määrä, joka vastaa 
nimittämis- tai erottamisoikeuden kohteena 
olevien hallituksen jäsenten osuutta hallituk-
sen jäsenten kokonaismäärästä, jos tällä ta-
voin laskettu määrä on suurempi kuin omis-
tusosuuden perusteella laskettu määrä. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Ryhmittymään sovellettavat kynnysarvot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos kaksi tai useampi ryhmittymän samaan 

toimialaan kuuluvista yrityksistä tai sovellet-
taessa 1 momenttia, kaksi tai useampi rahoi-
tus- ja vakuutusalaan kuuluvista yrityksistä, 
muodostaa konsernin, johon ei kuulu olen-
naisessa määrin muun alan yrityksiä ja joka 
laatii konsernitilinpäätöksen, taseen sijasta 
otetaan näiden yritysten osalta huomioon 
konsernin tase sovellettaessa 1—3 momentin 
säännöksiä. Taseen ja konsernitaseen loppu-
summaan lisätään tätä pykälää sovellettaessa 
taseen ulkopuolisten sitoumusten luottovasta-
arvo, joka lasketaan luottolaitosten ja sijoi-
tuspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuk-
sista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muut-
tamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013, jäl-
jempänä EU:n vakavaraisuusasetus, mukai-
sesti. Omistusyhteysyrityksen taseen loppu-
summasta, taseen ulkopuolisista sitoumuksis-
ta, pääomavaatimuksesta ja liiketoiminnan 
tuotoista otetaan tätä pykälää sovellettaessa 
huomioon ryhmittymään kuuluvien yritysten 
omistusyhteysyrityksessä yhteensä omista-
maa osuutta vastaava määrä. Jos omistusyh-
teys perustuu kokonaan tai osittain oikeuteen 
nimittää tai erottaa hallituksen jäseniä, taseen 
loppusummasta, taseen ulkopuolisista si-
toumuksista, pääomavaatimuksesta ja liike-
toiminnan tuotoista otetaan tätä pykälää so-
vellettaessa huomioon määrä, joka vastaa 
nimittämis- tai erottamisoikeuden kohteena 
olevien hallituksen jäsenten osuutta hallituk-
sen jäsenten kokonaismäärästä, jos tällä ta-
voin laskettu määrä on suurempi kuin omis-
tusosuuden perusteella laskettu määrä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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17 § 

Taloudellisen aseman valvonnan sovelta-
misala 

Sovellettaessa 18–23 §:ää ryhmittymään 
luetaan 3 §:stä poiketen ainoastaan rahoitus- 
ja vakuutusalan yritykset sekä ryhmittymän 
omistusyhteisö sekä sovellettaessa 18—20 
§:ää lisäksi luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 76 §:n 3 momentissa tarkoitetut luotto-
laitoksen tai sijoituspalveluyrityksen muut ty-
täryritykset kuin rahoitus- tai vakuutusalan 
yritykset. Sovellettaessa 21–23 §:ää ryhmit-
tymään luetaan edellä tässä momentissa tar-
koitetuista yrityksistä ainoastaan ryhmittymän 
emoyritys ja sen tytäryritykset sekä näiden 
kirjanpitolaissa tarkoitetut yhteisyritykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 §  

Taloudellisen aseman valvonnan sovelta-
misala 

Sovellettaessa 18—23 §:ää ryhmittymään 
luetaan 3 §:stä poiketen ainoastaan rahoitus- 
ja vakuutusalan yritykset sekä ryhmittymän 
omistusyhteisö. Sovellettaessa 21—23 §:ää 
ryhmittymään luetaan edellä tässä momentis-
sa tarkoitetuista yrityksistä ainoastaan ryh-
mittymän emoyritys ja sen tytäryritykset sekä 
näiden kirjanpitolaissa tarkoitetut yhteisyri-
tykset. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
18 § 

Ryhmittymään kuuluvien yritysten omien va-
rojen ja omien varojen vähimmäismäärän 

laskeminen 

Sovellettaessa tämän luvun säännöksiä 
ryhmittymään kuuluvan yrityksen omilla va-
roilla ja omien varojen vähimmäismäärällä 
tarkoitetaan: 

a) luottolaitostoiminnasta annetun lain 45—
48 §:n mukaisia omia varoja ja 55 §:n 1 mo-
mentin mukaista omien varojen vähimmäis-
määrää, kun kyseessä on suomalainen tai muu 
kuin d kohdassa tarkoitettu ulkomainen luot-
tolaitos, luottolaitoksen tai sijoituspalveluyri-
tyksen omistusyhteisö, sellaisen ryhmittymän 
omistusyhteisö, jossa rahoitustoimialan osuus 
on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti 
laskettuna suurempi kuin vakuutustoimialan 
osuus, taikka sellainen muu rahoitusalan yri-
tys, joka on luottolaitoksen, sijoituspalvelu-
yrityksen, niiden omistusyhteisön taikka 
ryhmittymän omistusyhteisön tytär- tai omis-
tusyhteysyritys; 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

h) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista 
toimintapääomaa ja luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 55 §:n 1 momentin mukaista 
omien varojen vähimmäismäärää, kun ky-

18 § 

Ryhmittymään kuuluvien yritysten omien va-
rojen ja omien varojen vähimmäismäärän 

laskeminen 

Sovellettaessa tämän luvun säännöksiä 
ryhmittymään kuuluvan yrityksen omilla va-
roilla ja omien varojen vähimmäismäärällä 
tarkoitetaan: 

a) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 1 §:n mukaisia omia varoja ja mai-
nitun pykälän mukaista omien varojen vä-
himmäismäärää, kun kyseessä on suomalai-
nen tai muu kuin tämän lain d kohdassa tar-
koitettu ulkomainen luottolaitos, luottolaitok-
sen tai sijoituspalveluyrityksen omistusyhtei-
sö, sellaisen ryhmittymän omistusyhteisö, 
jossa rahoitustoimialan osuus on tämän lain 
4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti las-
kettuna suurempi kuin vakuutustoimialan 
osuus, taikka sellainen muu rahoitusalan yri-
tys, joka on luottolaitoksen, sijoituspalvelu-
yrityksen, niiden omistusyhteisön taikka 
ryhmittymän omistusyhteisön tytär- tai omis-
tusyhteysyritys; 
— — — — — — — — — — — — — —  

h) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista 
toimintapääomaa ja luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 10 luvun 1 §:n mukaista omien 
varojen vähimmäismäärää, kun kyseessä on 
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seessä on tämän lain 2 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitettu vakuutusomistusyhtei-
sö tai palveluyritys taikka 2 §:n 3 momentin 
mukaan vakuutusalan yritykseksi katsottava 
rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö, vaihtoehtora-
hastojen hoitaja, säilytysyhteisö tai erityinen 
säilytysyhteisö taikka sellaisen ryhmittymän 
omistusyhteisö, jossa vakuutustoimialan 
osuus on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukai-
sesti laskettuna suurempi kuin rahoitustoi-
mialan osuus; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tämän lain 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tar-
koitettu vakuutusomistusyhteisö tai palvelu-
yritys taikka 2 §:n 3 momentin mukaan va-
kuutusalan yritykseksi katsottava rahastoyh-
tiö tai säilytysyhteisö, vaihtoehtorahastojen 
hoitaja, säilytysyhteisö tai erityinen säily-
tysyhteisö taikka sellaisen ryhmittymän 
omistusyhteisö, jossa vakuutustoimialan 
osuus on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukai-
sesti laskettuna suurempi kuin rahoitustoi-
mialan osuus; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
21 § 

Asiakasriskit ja niiden ilmoittaminen 

Ryhmittymään kuuluvan yrityksen asiakas-
riskillä tarkoitetaan tässä laissa yrityksen sel-
laisten varojen ja taseen ulkopuolisten si-
toumusten yhteismäärää, joiden vastapuoleen 
liittyvä maksukyvyttömyysriski kohdistuu 
samaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön tai 
tällaisen henkilön kanssa samassa olennaises-
sa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan 
luonnolliseen tai oikeushenkilöön. Asiakas-
riskien määrää laskettaessa varat ja taseen ul-
kopuoliset sitoumukset otetaan huomioon 
vastaavasti niin kuin luottolaitosten osalta 
säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain 
67 §:n 1 momentissa. 

Ryhmittymän asiakasriskit lasketaan yhdis-
telemällä ryhmittymään kuuluvien yritysten 
asiakasriskit noudattaen soveltuvin osin, mitä 
konsernitilinpäätöksen laatimisesta säädetään. 

Asiakasriskejä eivät kuitenkaan ole: 
1) erät, jotka on vähennetty ryhmittymään 

kuuluvan yrityksen omista varoista; 
2) valuutan ostosta tai myynnistä syntyvät 

erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa selvityk-
sessä kahden pankkipäivän kuluessa maksus-
ta; 

3) arvopapereiden ostosta tai myynnistä 
syntyvät erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa 
selvityksessä viiden pankkipäivän kuluessa 
maksusta tai arvopaperin luovutuksesta sen 
mukaan, kumpi näistä toteutetaan aikaisem-
min; 

4) vähittäismaksujen välitykseen perustuvat 
päivänsisäiset erät; 

5) maksujenvälitystä tai rahoitusvälineiden 

21 § 

Asiakasriskit  

Ryhmittymän asiakasriskeihin sovelletaan, 
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 11 §:ssä säädetään konsolidoiduis-
ta asiakasriskeistä ja tietojen ilmoittamisesta 
Finanssivalvonnalle. Tämän lain 3 §:n 
3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun ryhmit-
tymään sovelletaan lisäksi, mitä talletus-
pankkien yhteenliittymästä annetun lain 
19 §:ssä säädetään. 
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selvitystä tai säilytystä harjoittavan luottolai-
toksen asiakastoiminnasta syntyvät erät, joita 
ei voida selvittää saman pankkipäivän aikana 
ja jotka selvitetään viimeistään seuraavana 
päivänä; 

6) vakuutusyhtiölain 10 luvun 22 §:ssä tar-
koitetut sijoitussidonnaisen vakuutuksen ar-
vonkehityksen määräävät sijoituskohteet. 

Jos ryhmittymään kuuluvalla rahoitusalan 
yrityksellä on luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 64 §:ssä tarkoitettu kaupankäyntivarasto, 
kaupankäyntivaraston liittyvät asiakasriskit 
lasketaan sijoituspalveluyritysten ja luottolai-
tosten omien varojen riittävyydestä annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2006/49/EY 29–32 artiklan mukaisesti. 

Ryhmittymän emoyrityksen on ilmoitettava 
suuret asiakasriskinsä Finanssivalvonnalle 
neljännesvuosittain. Finanssivalvonta antaa 
valvonnan kannalta tarpeelliset määräykset 
ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä. Suurella 
asiakasriskillä tarkoitetaan asiakasriskiä, jon-
ka määrä on vähintään 10 prosenttia ryhmit-
tymän omista varoista. 
 
 

22 § 

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset 

Ryhmittymän asiakasriski ei saa nousta 
määrään, joka ylittää 25 prosenttia ryhmit-
tymän omista varoista. 

Jos asiakasyhteisö on luottolaitos tai sijoi-
tuspalveluyritys, asiakasriski ei saa nousta 
määrään, joka ylittää 25 prosenttia ryhmit-
tymän omista varoista taikka, jos tämä määrä 
on pienempi kuin 150 miljoonaa euroa, ryh-
mittymän sisäisesti vahvistamaan määrään, 
joka ei saa olla suurempi kuin 150 miljoonaa 
euroa eikä suurempi kuin 100 prosenttia 
ryhmittymän omista varoista. Finanssivalvon-
ta voi erityisestä syystä myöntää ryhmittymäl-
le luvan poiketa viimeksi mainitusta rajasta. 

Luottolaitokseen tai sijoituspalveluyrityk-
seen kohdistuvalla asiakasriskillä tarkoite-
taan 2 momenttia sovellettaessa myös sellai-
seen asiakaskokonaisuuteen kohdistuvaa 
asiakasriskiä, johon kuuluu vähintään yksi 
luottolaitos tai sijoituspalveluyritys. Tätä 
momenttia sovellettaessa asiakaskokonaisuu-
teen kuuluvien muiden asiakkaiden kuin luot-

(22 § kumotaan) 
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tolaitosten tai sijoituspalveluyritysten yhteen-
laskettu asiakasriski ei kuitenkaan saa ylittää 
1 momentissa säädettyä määrää. 

Muista kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitetuis-
ta asiakasriskeistä, joita ei oteta huomioon 
sovellettaessa 1 momenttia, säädetään valtio-
varainministeriön asetuksella. 

Ryhmittymä voi ylittää 1 momentissa tar-
koitetun rajan kaupankäyntivarastoon liitty-
vän asiakasriskin määrällä samoin edellytyk-
sin kuin mitä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 69 §:n 6 momentissa säädetään luottolai-
toksesta. Ryhmittymän emoyrityksen on nel-
jännesvuosittain ilmoitettava ylityksen määrä 
ja asiakkaan nimi. 

Sen lisäksi, mitä tässä pykälässä säädetään, 
3 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun 
ryhmittymään sovelletaan, mitä talletuspank-
kien yhteenliittymästä annetun lain 19 §:ssä 
säädetään yhteenliittymän asiakasriskeistä. 
  
 

28 § 

Konsernitilinpäätös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sellaisten konserniyritysten tilinpäätökset, 

joihin sovelletaan luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 9 lukua tai vakuutusyhtiölain 10 
lukua, saadaan yhdistellä konsernitilinpäätök-
seen muuttamatta näiden säännösten edellyt-
tämiä tilinpäätösperiaatteita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

28 § 

Konsernitilinpäätös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sellaisten konserniyritysten tilinpäätökset, 

joihin sovelletaan luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 12 lukua tai vakuutusyhtiölain 
8 lukua, saadaan yhdistellä konsernitilinpää-
tökseen muuttamatta näiden säännösten edel-
lyttämiä tilinpäätösperiaatteita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
31 § 

Finanssivalvonnan tehtävät 

Finanssivalvonnan tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) laatia yhteistyössä muiden keskeisten 
valvontaviranomaisten kanssa vähintään ker-
ran vuodessa arvio ryhmittymän rakenteen 
selkeydestä valvonnan kannalta, organisaati-
on toimivuudesta, sisäisen valvonnan riittä-
vyydestä, ryhmittymän keskinäisten liiketoi-
mien vaikutuksesta ryhmittymän säänneltyi-
hin yrityksiin, ryhmittymän riskikeskittymistä 
sekä omien varojen ja riskinkantokyvyn riit-
tävyydestä; 

31 §

Finanssivalvonnan tehtävät 

Finanssivalvonnan tehtävänä on: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) laatia yhteistyössä muiden keskeisten 
valvontaviranomaisten kanssa vähintään ker-
ran vuodessa arvio ryhmittymän rakenteen 
selkeydestä valvonnan kannalta, organisaati-
on toimivuudesta, sisäisen valvonnan riittä-
vyydestä, ryhmittymän keskinäisten liiketoi-
mien vaikutuksesta ryhmittymän säänneltyi-
hin yrityksiin, ryhmittymän riskikeskittymis-
tä sekä omien varojen ja riskinkantokyvyn 
riittävyydestä; Finanssivalvonnan on yhteen-
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— — — — — — — — — — — — — —  

Finanssivalvonnan on yhteensovitettava 1 
momentin 2 kohdassa tarkoitettu arvio luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 85 §:ssä tarkoi-
tetun arvion kanssa.  
 
 

sovitettava tässä kohdassa tarkoitettu arvio 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
2 §:ssä tarkoitetun arvion kanssa;  
— — — — — — — — — — — — — —  

Mitä tässä laissa säädetään Finanssival-
vonnan toimivallasta sellaisen rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymän valvonnassa, jossa ra-
hoitusalan yritysten osuus on 4 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla suurempi kuin vakuutusalan 
yritysten osuus, sovelletaan Euroopan kes-
kuspankkiin noudattaen luottolaitosten vaka-
varaisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa 
koskevien erityistehtävien antamisesta Eu-
roopan keskuspankille annetussa neuvoston 
asetuksessa (EU) N:o 1024 /2013 säädetään. 

 
 

35 § 

Säännellyn yrityksen kuuluminen kolmannen 
maan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään 

Finanssivalvonnan on tehtävä luottolaitos-
toiminasta annetun lain 39 §:n 2 momentissa 
tai sijoituspalvelulain 7 luvun 13 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettu päätös, jos luottolaitos tai 
sijoituspalveluyritys kuuluu sellaiseen rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymään, jonka ylimmän 
emoyrityksen kotipaikka on muussa kuin 
ETA-valtiossa ja säännellyn yrityksen ylin 
ETA-valtiossa sijaitseva emoyritys täyttää 
tämän lain 6 §:n 1 tai 2 momentissa säädetyt 
edellytykset. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

35 § 

Säännellyn yrityksen kuuluminen kolmannen 
maan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään 

Finanssivalvonnan on tehtävä luottolaitos-
toiminasta annetun lain 5 luvun 14 §:ssä tai 
sijoituspalvelulain 7 luvun 13 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettu päätös, jos luottolaitos tai si-
joituspalveluyritys kuuluu sellaiseen rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymään, jonka ylim-
män emoyrityksen kotipaikka on muussa 
kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa ja säännellyn yrityksen ylin Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa si-
jaitseva emoyritys täyttää tämän lain 6 §:n 
1 tai 2 momentissa säädetyt edellytykset 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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14. 

Laki 
sijoituspalvelulain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan sijoituspalvelulain (747/2012) 16 luvun 5 ja 6 §, 
muutetaan 1 luvun 4 §:n 1 momentti, 8 §:n 3 ja 4 kohta, 12 § ja 16 §:n 2 momentti, 6 luvun 

2—4 §, 7 luvun 2 §:n 1 ja 2 momentti, 8 §:n otsikko ja 2 momentti sekä 16 ja 23 §, 8 luvun 1 
ja 2 §, 11 luvun 8 §:n 1 momentti, 15 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti, 12 luvun 3 §:n 
1 momentti, 15 luvun 2 §, 16 luvun 1 §:n 1—3 momentti ja 3 ja 4 §, sellaisena kuin niistä ovat 
1 luvun 8 §:n 3 ja 4 kohta ja 11 luvun 15 §:n 2 momentti ja 24 §:n 2 momentti laissa 166/2014 
sekä 7 luvun 16 § osaksi laissa 166/2014, sekä 

lisätään 1 lukuun uusi 12 a §, 7 lukuun uusi 8 a § ja lakiin uusi 16 a luku, seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

4 § 

Lain soveltaminen luottolaitoksiin ja rahasto-
yhtiöihin 

Luottolaitokseen, joka tarjoaa sijoituspalve-
luja siten kuin luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa (121/2007) säädetään, sovelletaan 
näiden palvelujen osalta, mitä tämän lain 
7 luvun 4—6 §:ssä, 7 §:n 1—3, 5 ja 6 mo-
mentissa, 8—11 ja 17—19 §:ssä, 9—11 lu-
vussa, 13 luvun 6 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 
15 luvussa säädetään sijoituspalveluyritykses-
tä. 
— — — — — — — — — — —— — —  
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

4 § 

Lain soveltaminen luottolaitoksiin, rahasto-
yhtiöihin ja vaihtoehtorahastojen hoitajiin 

Luottolaitokseen, joka tarjoaa sijoituspal-
veluja siten kuin luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa (    /     ) säädetään, sovelletaan 
näiden palvelujen osalta, mitä tämän lain 
7 luvun 4—6 §:ssä, 7 §:n 1—3, 5 ja 6 mo-
mentissa, 8—11 ja 17—19 §:ssä, 9—11 lu-
vussa, 13 luvun 6 §:n 3 ja 4 momentissa sekä 
15 luvussa säädetään sijoituspalveluyrityk-
sestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 §

Euroopan unionin lainsäädäntö, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroo-

pan pankkiviranomainen 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) luottolaitosdirektiivillä luottolaitosten 
liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neu-

8 §

Euroopan unionin lainsäädäntö, Euroopan 
arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroo-

pan pankkiviranomainen 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) luottolaitosdirektiivillä oikeudesta har-
joittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus-
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voston direktiiviä 2006/48/EY; 
 
 

4) omien varojen direktiivillä sijoituspalve-
luyritysten ja luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviä 2006/49/EY; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

valvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muutta-
misesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 
2006/49/EY kumoamisesta annettua; 

4) EU:n vakavaraisuusasetuksella luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 
648/2012 muuttamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
575/2013. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

Luottolaitos ja rahoituslaitos 

Tässä laissa luottolaitoksella tarkoitetaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 §:ssä 
tarkoitettua luottolaitosta. 

Tässä laissa rahoituslaitoksella tarkoitetaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 13 §:ssä 
tarkoitettua yhteisöä. 
 

12 § 

Luottolaitos ja rahoituslaitos 

Tässä laissa luottolaitoksella tarkoitetaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 7 
§:ssä tarkoitettua luottolaitosta. 

Tässä laissa rahoituslaitoksella tarkoitetaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 
11 §:ssä tarkoitettua rahoituslaitosta. 

 
 
 12 a §  

Johto ja toimiva johto 

Tässä laissa johdolla tarkoitetaan sijoitus-
palveluyrityksen hallitusta ja, jos yrityksellä 
on hallintoneuvosto, hallintoneuvostoa, toi-
mitusjohtajaa sekä kaikkia toimitusjohtajan 
välittömässä alaisuudessa toimivia, jotka 
ovat yrityksen ylimmissä johtotehtävissä tai 
tosiasiallisesti johtavat yrityksen toimintaa.  

Tässä laissa toimivalla johdolla tarkoite-
taan yrityksen toimitusjohtajaa sekä kaikkia 
toimitusjohtajan välittömässä alaisuudessa 
toimivia, jotka ovat yrityksen ylimmissä joh-
totehtävissä tai tosiasiallisesti johtavat yri-
tyksen toimintaa. 

 
 

16 § 

Konsolidointiryhmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konsolidointiryhmän emoyrityksenä ole-

vaan sijoituspalveluyritykseen ja siihen rin-
nastettavaan omistusyhteisön tytäryrityksenä 
olevaan sijoituspalveluyritykseen sovelletta-

16 §

Konsolidointiryhmä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Konsolidointiryhmän emoyrityksenä ole-

vaan sijoituspalveluyritykseen ja siihen rin-
nastettavaan omistusyhteisön tytäryrityksenä 
olevaan sijoituspalveluyritykseen sovelletta-
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van konsolidoidun valvonnan soveltamisalas-
ta säädetään 6 luvun 2 §:n 3 momentissa ja 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 72 §:ssä. 
 

van konsolidoidun valvonnan soveltamisalas-
ta säädetään EU:n vakavaraisuusasetuksen 
11—24 artiklassa. 

 
 

6 luku 

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset 
toimintaedellytykset ja talouden vakauden 

valvonta 

2 § 

 Talouden vakaus ja sen valvonta 

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisiin toi-
mintaedellytyksiin, taloudellisen aseman val-
vontaan sekä niitä koskevien poikkeuslupien 
antamiseen sovelletaan vastaavasti, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 5 ja 6 luvus-
sa säädetään, lukuun ottamatta mainitun lain 
44, 53, 66, 71, 80 ja 81 §:ää. Sovellettaessa 
mainitun lain 55 §:ää, siinä mainitun 44 §:n 
sijasta sovelletaan tämän luvun 1 §:ää. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
1 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun sijoi-
tuspalveluyritykseen. 

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 
72 §:ssä säädetään konsolidoidun taloudelli-
sen aseman valvonnasta, ei sovelleta sijoitus-
palveluyritykseen, jonka emoyritys on ETA-
valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos taikka 
tällaisessa valtiossa oleva omistusyhteisö, jo-
ka on samalla ETA-valtiossa toimiluvan saa-
neen luottolaitoksen emoyritys ja edellyttäen, 
että luottolaitosta valvotaan sen konsoli-
doidun taloudellisen aseman perusteella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 

67—69 §:ssä säädetään, ei sovelleta sijoitus-
palveluyritykseen, joka harjoittaa ainoastaan 

6 luku

Sijoituspalvelun tarjoamisen taloudelliset 
toimintaedellytykset ja talouden vakauden 

valvonta 

2 § 

Talouden vakaus ja sen valvonta 

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisiin toi-
mintaedellytyksiin ja taloudellisen aseman 
valvontaan sovelletaan luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 9—11 lukua. Poiketen siitä, 
mitä mainitun lain 10 luvun 2 §:ssä sääde-
tään, sijoituspalveluyrityksellä on aina oltava 
omia varoja vähintään tämän luvun 1 §:ssä 
säädetty määrä, jollei jäljempänä toisin sää-
detä.  

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta 
1 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitettuun sijoi-
tuspalveluyritykseen. Mitä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 10 luvun 3—8 §:ssä 
säädetään, ei sovelleta sijoituspalveluyrityk-
seen, jonka henkilöstön määrä on vähemmän 
kuin 250 ja taseen loppusumma enintään 
43 miljoonaa euroa. 

 
 
 
 
 
Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan, mitä 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 1 luvun 
4 §:ssä säädetään luottolaitoksesta. Mitä 
mainitussa pykälässä säädetään luottolaitok-
sesta, ei kuitenkaan sovelleta sijoituspalvelu-
yritykseen, jonka emoyritys on ETA-valtiossa 
toimiluvan saanut luottolaitos taikka tällai-
sessa valtiossa oleva omistusyhteisö, joka on 
samalla ETA-valtiossa toimiluvan saaneen 
luottolaitoksen emoyritys ja jos luottolaitosta 
valvotaan sen konsolidoidun taloudellisen 
aseman perusteella. 

Mitä EU:n vakavaraisuusasetuksen neljän-
nessä osassa säädetään suurista asiakasris-
keistä, ei sovelleta sijoituspalveluyritykseen, 
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tämän lain 1 luvun 11 §:n 1, 2, 4, 5, 7 tai 
9 kohdassa tarkoitettua toimintaa. 
 
 

joka harjoittaa ainoastaan tämän lain 1 luvun 
11 §:n 1, 2, 4, 5, 7 tai 9 kohdassa tarkoitettua 
toimintaa. 

 
 

3 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään sijoituspalveluyritysten osalta: 

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
49 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista joh-
don ja henkilöstön palkitsemista koskevista 
periaatteista ja menettelytavoista; 

2) luottoriskin omien varojen vähimmäis-
määrän laskemiseen sovellettavista varojen ja 
taseen ulkopuolisten sitoumusten riskikertoi-
mista sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten 
luottovasta-arvokertoimista käytettäessä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 58 §:n mu-
kaista vakiomenetelmää; 

3) eristä, jotka saadaan jättää huomioon ot-
tamatta laskettaessa luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 69 §:ssä tarkoitettuja asiakasris-
kirajoituksia; 

4) luottolaitosdirektiivin VII liitteen 2 osan 
12 ja 15 kohdan ja 4 osan 44, 48, 66, 71, 86 
ja 95 kohdan huomioon ottamisesta sovellet-
taessa luottolaitostoiminnasta annetun lain 
59 §:ää; 

5) luottolaitosdirektiivin VIII liitteen 1 osan 
15–17, 20 ja 21 kohdan sekä mainitun liitteen 
3 osan 72, 73 ja 89 kohdan huomioon ottami-
sesta sovellettaessa luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 59 §:ää; 

6) omien varojen direktiivin 19 artiklan 
huomioon ottamisesta sovellettaessa luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 64 §:ää. 

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään lisäksi, jollei luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 93 §:stä muuta johdu, siitä, milloin 
sijoituspalveluyrityksen toisessa ETA-
valtiossa olevalta velalliselta olevat saamiset 
ja taseen ulkopuoliset sitoumukset tai sijoi-
tuspalveluyrityksen toisessa ETA-valtiossa 
olevat varat tai vakuudet saadaan ottaa huo-
mioon luottolaitostoiminasta annetun lain 55 
§:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua omien va-
rojen vähimmäismäärää laskettaessa edellä 
tarkoitetussa toisessa valtiossa sovellettavien 
säännösten ja määräysten mukaisesti. 

3 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtiovarainministeriön asetuksella anne-
taan tarkempia määräyksiä: 

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 4 §:n 7 momentissa tarkoitettuun 
päätökseen liitettävistä tiedoista ja päätöksen 
julkistamisesta; 

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
10 luvun 5 §:ssä tarkoitetuista muuttuvan li-
säpääomavaatimuksen määräämisen perus-
teista; 

 
 
 
3) asiakasriskeistä, jotka saadaan EU:n 

vakavaraisuusasetuksen 493 artiklan 3 koh-
dan nojalla jättää huomioon ottamatta. 
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4 § 

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus 

Finanssivalvonta antaa luottolaitosdirektii-
vin ja omien varojen direktiivin täytäntöön-
panon edellyttämät tarkemmat määräykset 
2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalveluyrityksen 
taloudellisista toimintaedellytyksistä. 

Finanssivalvonta voi määrätä, että sen es-
tämättä, mitä 3 §:n nojalla annetussa asetuk-
sessa säädetään, sijoituspalveluyrityksen toi-
sessa ETA-valtiossa olevalta velalliselta ole-
viin saamisiin ja taseen ulkopuolisiin si-
toumuksiin, tällaisessa valtiossa oleviin va-
roihin taikka saamisiin tai sitoumuksiin, joi-
den vakuus on toisessa ETA-valtiossa, sovel-
letaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
55 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua omien 
varojen vähimmäismäärää laskettaessa täl-
laisessa toisessa valtiossa sovellettavien 
säännösten ja määräysten mukaista riski-
luokitusta tai -kerrointa, joka on ankarampi 
kuin mitä 3 §:n nojalla annetussa asetuksessa 
säädetään. Tässä momentissa tarkoitettu 
määräys voidaan antaa, jos siihen on edellä 
tarkoitetun valtion erityisiin oloihin perustu-
va, tehokkaan valvonnan edellyttämä painava 
syy. 
 

4 § 

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus 

Finanssivalvonta antaa luottolaitosdirektii-
vin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen täytän-
töönpanemiseksi tarvittavat tarkemmat mää-
räykset 2 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalvelu-
yrityksen taloudellisista toimintaedellytyksis-
tä. 

 

 
7 luku 

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan järjes-
täminen 

2 § 

Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus 

Sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeus-
henkilön tai luonnollisen henkilön välillä ole-
va merkittävä sidonnaisuus ei saa estää sijoi-
tuspalveluyrityksen tehokasta valvontaa. Te-
hokasta valvontaa eivät myöskään saa estää 
tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan 
luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön 
sovellettavat kolmannen maan säännökset ja 
hallinnolliset määräykset. 

7 luku 

Sijoituspalveluyrityksen toiminnan järjes-
täminen 

2 § 

Sijoituspalveluyrityksen sidonnaisuus 

Sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeus-
henkilön tai luonnollisen henkilön välillä 
oleva merkittävä sidos ei saa estää sijoitus-
palveluyrityksen tehokasta valvontaa. Teho-
kasta valvontaa eivät myöskään saa estää täl-
laisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luon-
nolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön so-
vellettavat kolmannen maan säännökset ja 
hallinnolliset määräykset. 
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Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan 
tässä laissa, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 37 §:n 2—4 momentissa säädetään. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan tässä 
laissa EU:n vakavaraisuusasetuksen 4 artik-
lan 1 kohdan 38 alakohdassa tarkoitettua lä-
heistä sidonnaisuutta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Riskien hallinta, sisäinen valvonta ja toimin-
nan muu järjestäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenet 

ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että sijoitus-
palveluyritys täyttää tästä laista johtuvat vel-
voitteensa. 
 

8 § 

Sijoituspalveluyrityksen hallinto ja ohjaus 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 ja 8 
luvussa säädetään. Mainitun lain 8 luvun 
säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta EU:n va-
kavaraisuusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 
alakohdan c alakohdassa tarkoitettuun sijoi-
tuspalveluyritykseen. 
 

 
 8 a §

Rikkomuksista ilmoittaminen 

Sijoituspalveluyrityksellä on oltava menet-
telytavat, joita noudattamalla sijoituspalve-
luyrityksen palveluksessa olevat voivat il-
moittaa sijoituspalveluyrityksen sisällä riip-
pumattoman kanavan kautta epäilyn finans-
simarkkinoita koskevien säännösten ja mää-
räysten rikkomisesta. Ilmoituksen tekijän ja 
ilmoituksen kohteena olevan henkilön henki-
lötiedot on salassa pidettäviä, jollei laissa 
toisin säädetä. 

Sijoituspalveluyrityksen on säilytettävä 
1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta koske-
vat tarpeelliset tiedot. Tiedot on poistettava 
viiden vuoden kuluttua ilmoituksen tekemi-
sestä, jollei tietojen edelleen säilyttäminen 
ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan 
oikeudenkäynnin, viranomaistutkinnan taikka 
ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena 
olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. 
Tietojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus 
on tutkittava viimeistään kolmen vuoden ku-
luttua edellisestä tarkistamisesta. Tarkista-
misesta on tehtävä merkintä. 

Ilmoituksen kohteena olevalla rekiste-
röidyllä henkilöllä ei ole tarkastusoikeutta 
1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tietoihin. 
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Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyyn-
nöstä tarkastaa 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen, rekisteröityä koskevien tietojen lain-
mukaisuuden. 

Sijoituspalveluyrityksen tulee toteuttaa 
asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet ilmoi-
tusten tekijöiden suojelemiseksi. 
 

 
16 § 

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön 
johtaminen 

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen, toimi-
tusjohtajan ja muun ylimmän johdon tulee 
johtaa sijoituspalveluyritystä ammattitaitoi-
sesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperi-
aatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja 
varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimi-
tusjohtajan sijaisen sekä muun ylimpään joh-
toon kuuluvan on oltava luotettavia henkilöi-
tä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toi-
mintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Näillä 
henkilöillä on lisäksi oltava sellainen yleinen 
sijoituspalvelutoiminnan tuntemus kuin sijoi-
tuspalveluyrityksen toiminnan laatuun ja laa-
juuteen katsoen on tarpeen. 

Luotettavana ei pidetä sitä, joka on: 
 

1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana 
tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen 
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa 
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton 
sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäseneksi 
tai varajäseneksi, toimitusjohtajaksi tai toimi-
tusjohtajan sijaiseksi taikka muuhun ylim-
pään johtoon kuuluvaksi; taikka 

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan 
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton 
1 kohdassa tarkoitettuun tehtävään. 

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi 
kuitenkin jatkaa 1 momentissa tarkoitetussa 
tehtävässä, jos sitä on hänen aikaisempi toi-
mintansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja 
muut asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuute-
na arvioiden pidettävä ilmeisen perusteltuna. 
 
 
 

16 § 

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön 
johtaminen 

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
nen ja toimivaan johtoon kuuluvan tulee joh-
taa sijoituspalveluyritystä ammattitaitoisesti 
sekä terveiden ja huolellisten liiketapaperi-
aatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenen ja 
toimivaan johtoon kuuluvan tulee olla luotet-
tava ja hyvämaineinen henkilö, joka ei ole 
konkurssissa taikka liiketoimintakiellossa, ja 
jonka toimikelpoisuutta ei ole muutenkaan 
rajoitettu. 

 
 
 
 
Luotettavana ja hyvämaineisena ei pidetä 

sitä, joka on: 
1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana 

tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen 
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa 
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton 
1 momentissa tarkoitettuun tehtävään; tai 
 
 
 

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan 
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton 
1 momentissa tarkoitettuun tehtävään.  

Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
määräaika on laskettava tuomion lainvoi-
maiseksi tulosta tehtävän vastaanottohet-
keen. Jos tuomio ei ole saanut lainvoimaa, 
tuomittu voi kuitenkin jatkaa sijoituspalvelu-
yrityksen johtoon kuuluvan päätösvallan 
käyttämistä, jos sitä on hänen aikaisempi 
toimintansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja 
muut asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuute-
na arvioiden pidettävä ilmeisen perusteltuna. 
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Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 
1 momentissa tarkoitettuja johtotehtävissä 
toimivia koskevista muutoksista viipymättä 
Finanssivalvonnalle. 

Mitä tässä pykälässä säädetään sijoituspal-
veluyrityksestä, sovelletaan vastaavasti omis-
tusyhteisöön. 
 

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
nellä ja toimivaan johtoon kuuluvalla tulee 
olla sijoituspalveluyrityksen liiketoiminnasta, 
siihen liittyvistä keskeisistä riskeistä sekä 
johtamisesta sellainen osaaminen ja kokemus 
kuin henkilön tehtävään sekä yrityksen toi-
minnan laatuun, laajuuteen ja monimuotoi-
suuteen nähden on tarpeen. 

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 
viipymättä Finanssivalvonnalle 1 momentis-
sa tarkoitettua johtoa koskevista muutoksista. 
 

Mitä tässä pykälässä säädetään sijoituspal-
veluyrityksestä, sovelletaan myös omistusyh-
teisöön. 

 
 

23 § 

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus 

Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden 
markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirek-
tiivin säännösten edellyttämät tarkemmat 
määräykset: 

1) 4 §:ssä tarkoitetussa ulkoistamista kos-
kevassa sopimussuhteessa tapahtuvia merkit-
täviä muutoksia koskevan ilmoituksen sisäl-
löstä; 

2) 5 §:ssä tarkoitetuista ulkoistamisen edel-
lytyksistä; 

3) 8 §:ssä tarkoitetusta toiminnan järjestä-
misestä; 

4) 10 §:ssä tarkoitettujen eturistiriitatilan-
teiden hallintaan liittyvistä menettelytavoista; 

5) 11 §:ssä tarkoitetuista henkilökohtaisista 
liiketoimista.  

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 11 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
selvityksestä ja sen toimittamisesta Finanssi-
valvonnalle, 18 §:ssä tarkoitetun sisäpiiri-
ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta, 19 §:ssä 
tarkoitetun sijoituspalveluyrityksen sisäpiiri-
rekisterin sisällöstä ja tietojen merkintätavas-
ta sekä 19 §:n 4 momentissa tarkoitetusta sel-
vityksestä ja sen toimittamisesta Finanssival-
vonnalle. 
 

23 § 

Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus 

Finanssivalvonta antaa rahoitusvälineiden 
markkinat -direktiivin täytäntöönpanodirek-
tiivin säännöksissä edellytetyt tarkemmat 
määräykset: 

1) 4 §:ssä säädetyistä ulkoistamista koske-
vassa sopimussuhteessa tapahtuvia merkittä-
viä muutoksia koskevan ilmoituksen sisällös-
tä; 

2) 5 §:ssä tarkoitetuista ulkoistamisen edel-
lytyksistä; 

3) 8 §:n 1 momentissa säädetystä toimin-
nan järjestämisestä; 

4) 10 §:ssä tarkoitettujen eturistiriitatilan-
teiden hallintaan liittyvistä menettelytavoista; 

5) 11 §:ssä tarkoitetuista henkilökohtaisista 
liiketoimista. 

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 8 a §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
ilmoitusten tekemisestä ja niiden käsittelystä 
sijoituspalveluyrityksessä, 11 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetusta selvityksestä ja sen toimit-
tamisesta Finanssivalvonnalle, 18 §:ssä tar-
koitetun sisäpiiri-ilmoituksen sisällöstä ja te-
kotavasta, 19 §:ssä tarkoitetun sijoituspalve-
luyrityksen sisäpiirirekisterin sisällöstä ja tie-
tojen merkintätavasta sekä 19 §:n 4 momen-
tissa tarkoitetusta selvityksestä ja sen toimit-
tamisesta Finanssivalvonnalle. 
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8 luku 

Tilinpäätös ja tilintarkastus 

1 § 

Tilinpäätös, toimintakertomus ja osa-
vuosikatsaus 

Sijoituspalveluyrityksen tilinpäätökseen, 
toimintakertomukseen ja osavuosikatsauk-
seen sekä niitä koskevien ohjeiden, lausunto-
jen ja poikkeuslupien antamiseen sovelletaan 
vastaavasti, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 146—157 §:ssä säädetään. 
 

8 luku 

Tilinpäätös ja tilintarkastus 

1 § 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 

 
Sijoituspalveluyrityksen tilinpäätökseen ja 

toimintakertomukseen sekä niitä koskevien 
ohjeiden, lausuntojen ja poikkeuslupien an-
tamiseen sovelletaan luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 12 luvun 1—11 §:ää  

 
2 § 

Tilintarkastus sekä erityinen tarkastus ja tar-
kastaja 

Tilintarkastuksesta ja tilintarkastajista sekä 
erityisen tarkastuksen ja tarkastajan määrää-
misestä säädetään tilintarkastuslaissa 
(459/2007) ja luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 158—160 §:ssä. 
 
 
 

2 § 

Tilintarkastus sekä erityinen tarkastus ja tar-
kastaja 

Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan sen 
lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 luvun 
13—15 §:ssä säädetään luottolaitoksen tilin-
tarkastuksesta ja tilintarkastajista sekä eri-
tyisen tarkastuksen ja tarkastajan määräämi-
sestä. 

 
 

11 luku 

Sijoittajien korvausrahasto 

8 § 

Korvauksen maksaminen muusta rahastosta 

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 
105 §:ssä tarkoitetut, sijoittajan tilillä olevat 
tai sille vielä kirjautumattomat maksujenväli-
tyksessä olevat varat korvataan talletussuoja-
rahastosta siten kuin luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 luku 

Sijoittajien korvausrahasto 

8 § 

Korvauksen maksaminen muusta rahastosta 

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 14 lu-
vun 8 §:ssä tarkoitetut, sijoittajan tilillä ole-
vat tai sille vielä kirjautumattomat maksujen-
välityksessä olevat varat korvataan talletus-
suojarahastosta noudattaen luottolaitostoi-
minnasta annetun lain säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 § 

Korvausrahaston varojen sijoittaminen ja 

15 §

Korvausrahaston varojen sijoittaminen ja 
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maksuvalmius 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvausrahaston varoja ei saa sijoittaa kor-

vausrahastoon kuuluvan sijoituspalveluyri-
tyksen, luottolaitoksen tai niiden kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka korvausrahastoon kuuluvan rahas-
toyhtiön osakkeisiin tai osuuksiin eikä muihin 
korvausrahastoon kuuluvan sijoituspalvelu-
yrityksen tai luottolaitoksen tai niiden kanssa 
samaan konsolidointiryhmään kuuluvan yh-
teisön taikka luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 113 §:ssä tarkoitetun vakuusrahaston 
taikka rahastoyhtiön liikkeeseen laskemiin 
arvopapereihin. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

maksuvalmius 

— — — — — — — — — — — — — —  
Korvausrahaston varoja ei saa sijoittaa kor-

vausrahastoon kuuluvan sijoituspalveluyri-
tyksen, luottolaitoksen tai niiden kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka korvausrahastoon kuuluvan rahas-
toyhtiön tai vaihtoehtorahastojen hoitajan 
osakkeisiin tai osuuksiin eikä muihin korva-
usrahastoon kuuluvan sijoituspalveluyrityk-
sen tai luottolaitoksen tai niiden kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetun vakuusra-
haston taikka rahastoyhtiön tai vaihtoehtora-
hastojen hoitajan liikkeeseen laskemiin ar-
vopapereihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
24 §  

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen 

saa hakea muutosta valittamalla Helsingin 
hallinto-oikeuteen, jos Helsingin hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan, siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 

24 §  

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — —  
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 

saa hakea muutosta valittamalla Helsingin 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-
oikeuden päätökseen saa hakea muutosta va-
littamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. 
 

 
12 luku 

Salassapito ja asiakkaan tunteminen 

3 § 

Asiakkaan tunteminen 

Sijoituspalveluyrityksen ja sen konsolidoin-
tiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on tun-
nettava asiakkaansa. Sijoituspalveluyrityksen 
ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan rahoi-
tuslaitoksen on tunnistettava asiakkaan todel-
linen edunsaaja ja henkilö, joka toimii asiak-
kaan lukuun, sekä lisäksi tarvittaessa toden-
nettava näiden henkilöllisyys. Tässä momen-
tissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä voi-

12 luku

Salassapito ja asiakkaan tunteminen 

3 § 

Asiakkaan tunteminen 

Sijoituspalveluyrityksen ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on 
tunnettava asiakkaansa. Sijoituspalveluyri-
tyksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan 
rahoituslaitoksen on tunnistettava asiakkaan 
tosiasiallinen edunsaaja ja se, joka toimii asi-
akkaan lukuun, sekä lisäksi tarvittaessa to-
dennettava näiden henkilöllisyys. Tässä mo-
mentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä 
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daan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja 
järjestelmiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitettu-
ja järjestelmiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
15 luku 

Hallinnolliset seuraamukset  

2 § 

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä, joiden laiminlyön-
nistä tai rikkomisesta määrätään sijoituspal-
veluyritykselle tai ulkomaiselle sijoituspalve-
luyritykselle seuraamusmaksu, ovat: 

1) tämän lain 6 luvun 1 §:n säännökset vä-
himmäispääomasta ja 2 §:n säännökset talou-
den vakaudesta; 

2) 7 luvun 8 §:n säännökset riskien hallin-
nasta, sisäisestä valvonnasta ja toiminnan 
muusta järjestämisestä, 10 §:n säännökset 
eturistiriitatilanteiden hallinnasta ja 11 §:n 
säännökset henkilökohtaisista liiketoimista; 

 
 
3) 9 luvun 1 §:n säännökset asiakasvarojen 

säilyttämisestä, 2 §:n säännökset asiakkaan 
rahoitusvälineiden säilyttämisestä ulkopuoli-
sen säilyttäjän hallussa, 3 §:n säännökset asi-
akkaan rahavarojen sijoittamisesta ja 4 §:n 
säännökset asiakkaan rahoitusvälineiden 
panttaamisesta ja luovuttamisesta; 

4) 10 luvun 2 §:n 4 momentin säännökset 
kiellosta antaa sijoituspalvelun ja oheispalve-
lun markkinoinnissa totuudenvastaista tai 
harhaanjohtavaa tietoa, 6 §:n 2 momentin 
säännökset toimeksiantojen toteuttamista 
koskevien toimintaperiaatteiden laatimisesta, 
9 §:n säännökset liiketoimista ja palveluista 
säilytettävistä tiedoista ja 10 §:n säännökset 
puhelujen tallentamisesta; 

5) 12 luvun 3 §:n 2 momentin säännökset 
riskienhallintajärjestelmistä 

 
 
 
 
 
 

15 luku

Hallinnolliset seuraamukset  

2 § 

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä 
tarkoitettuja säännöksiä ja päätöksiä, joiden 
laiminlyönnistä tai rikkomisesta määrätään 
seuraamusmaksu, ovat: 
 

1) tämän lain 2 luvun 4 §:n säännös 
”pankkiiri” tai ”pankkiiriliike” -sanan käy-
töstä toiminimessä tai muutoin toiminnassa; 

2) tämän lain 7 luvun 3 §:n säännös sijoi-
tuspalveluyrityksen omiin varoihin kuuluvien 
rahoitusvälineiden hankinnan rahoittamises-
ta ja pantiksi ottamisesta sekä Finanssival-
vonnan Finanssivalvonnasta annetun lain 30 
§:n nojalla antama päätös varojen jakamisen 
rajoittamisesta; 

3) tämän lain 7 luvun 10 §:n säännökset 
eturistiriitatilanteiden hallinnasta ja 11 §:n 
säännökset henkilökohtaisista liiketoimista; 

 
 
 
 
4) 9 luvun 1 §:n säännökset asiakasvaro-

jen säilyttämisestä, 2 §:n säännökset asiak-
kaan rahoitusvälineiden säilyttämisestä ul-
kopuolisen säilyttäjän hallussa, 3 §:n sään-
nökset asiakkaan rahavarojen sijoittamisesta 
ja 4 §:n säännökset asiakkaan rahoitusväli-
neiden panttaamisesta ja luovuttamisesta; 

 
 
5) 10 luvun 2 §:n 4 momentin säännökset 

kiellosta antaa sijoituspalvelun ja oheispal-
velun markkinoinnissa totuudenvastaista tai 
harhaanjohtavaa tietoa, 6 §:n 2 momentin 
säännökset toimeksiantojen toteuttamista 
koskevien toimintaperiaatteiden laatimisesta, 
9 §:n säännökset liiketoimista ja palveluista 
säilytettävistä tiedoista ja 10 §:n säännökset 
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Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi Fi-

nanssivalvonnasta annetun lain 40 §:ssä tar-
koitettuja säännöksiä ovat myös mainitun 
momentin 1—5 kohdassa tarkoitettuja sään-
nöksiä koskevat tarkemmat säännökset, mää-
räykset ja rahoitusvälineiden markkinat -
direktiivin perusteella annettujen Euroopan 
komission asetusten ja päätösten säännökset. 
 

puhelujen tallentamisesta;
6) luottolaitostoiminnasta annetun lain 

12 luvun säännökset tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen ja konsernitilinpäätöksen laa-
timisesta ja julkistamisesta.  

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja 
päätöksiä ovat 1 momentissa säädetyn lisäk-
si: 

1) tämän lain 2 luvun 1 ja 2 §:n säännös si-
joituspalvelun tarjoamisen luvanvaraisuu-
desta sekä Finanssivalvonnasta annetun lain 
26 ja 27 §:n nojalla tehty päätös toimiluvan 
peruuttamisesta tai sen rajoittamisesta; 

2) tämän lain 7 luvun 12 §:n ja 14 § sään-
nökset osakkeiden hankintaa ja luovutusta 
koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta ja Fi-
nanssivalvonnasta annetun lain 32 a §:n no-
jalla tehty päätös omistusosuuden hankinnan 
kieltämisestä ja 32 c §:n nojalla tehty päätös 
osakkeisiin perustuvien oikeuksien rajoitta-
misesta; 

3) tämän lain 7 luvun 8 §:n 1 momentin 
säännös ja luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 7 luvun 1—5 §:n ja 6 §:n 1 momentin 
säännökset hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, 
8 luvun 3—14 §:n säännökset palkitsemisesta 
ja 9 luvun 2—21 §:n säännökset riskien hal-
linnasta;  

4) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
11 luvun 8 §:n ja osakeyhtiölain säännökset 
varojen jakamista koskevista rajoituksista;  

5) tämän lain 12 luvun 3 §:n säännös asi-
akkaan tuntemisesta; 

6) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 
6—9 ja 17—21 §:n säännökset asiakkaiden 
tuntemisesta, 10 §:n säännös asiakkaan tun-
temistietojen säilyttämisestä sekä 23 ja 
24 §:n säännökset ilmoitusvelvollisuudesta. 

Seuraamusmaksua ei voida määrätä 2 mo-
mentin 3 kohdassa mainittujen luottolaitos-
toiminnasta annetun lain säännösten nojalla, 
lukuun ottamatta 7 luvun 4 §:n säännöstä, si-
joituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 4 ja 5 momen-
tissa tarkoitetulle sijoituspalveluyritykselle.  

Seuraamusmaksua ei voida määrätä 2 mo-
mentin 4 ja 6 kohdan nojalla muille, kuin si-
joituspalveluyritykselle ja sen kanssa samaan 
konsolidointiryhmään kuuluvalle yritykselle 
sekä sellaiselle kyseisen oikeushenkilön joh-
toon kuuluvalle henkilölle, jonka velvolli-
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suuksien vastainen edellä tässä pykälässä 
säädetty teko tai laiminlyönti on. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 1 
ja 2 momentissa säädetyn lisäksi seuraavien 
EU:n vakavaraisuusasetuksen säännösten 
rikkominen: 

1) 99 artiklan 1 kohdan säännös omia va-
roja koskevien vaatimusten ilmoittamisesta; 

2) 101 artiklan säännös kansallisia kiin-
teistömarkkinoita koskevien tietojen ilmoit-
tamisesta;  

3) 394 artiklan 1 kohdan säännös suuria 
asiakasriskiä koskevien tietojen ilmoittami-
sesta; 

4) 395 artiklan 1 kohdan ja 3—8 kohdan 
säännökset suuria asiakasriskejä koskevista 
rajoituksista;  

5) 405 artiklan säännös arvopaperistettuun 
omaisuuserään liittyvän luottoriskin siirtämi-
sestä; 

6) 412 artiklan säännös maksuvalmiutta 
koskevasta vaatimuksesta; 

7) 415 artiklan 1 ja 2 kohdan säännökset 
maksuvalmiutta koskevien tietojen ilmoitta-
misesta; 

8) 430 artiklan 1 kohdan säännös vähim-
mäisomavaraisuusastetta koskevien tietojen 
ilmoittamisesta 

9) 431 artiklan 1—3 kohdan ja 451 artiklan 
1 kohdan säännökset julkistamisvaatimuksis-
ta. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ovat 
tämän pykälän 1, 2 ja 5 momentissa säädetyn 
lisäksi kyseisissä momenteissa tarkoitettuja 
säännöksiä koskevat tarkemmat säännökset, 
määräykset ja luottolaitosdirektiivin sekä 
EU:n vakavaraisuusasetuksen perusteella 
annettujen komission asetusten ja päätösten 
säännökset. 

Seuraamusmaksu voidaan määrätä oikeus-
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun li-
säksi tai sen sijasta sellaiselle oikeushenkilön 
johtoon kuuluvalle henkilölle, jonka velvolli-
suuksien vastainen edellä tässä pykälässä 
säädetty teko tai laiminlyönti on. Kyseiselle 
henkilölle määrättävän seuraamusmaksun 
edellytyksenä on, että henkilö on merkittäväl-
lä tavalla myötävaikuttanut tekoon tai lai-
minlyöntiin.  

 



 HE 39/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

321

 
16 luku 

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännökset

 
 

1 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Sijoituspalveluyritys ja korvausrahasto ovat 
velvolliset korvaamaan vahingon, jonka ne 
ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheut-
taneet sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tai 
muulle henkilölle tämän lain, sen nojalla an-
nettujen säännösten tai määräysten, rahoitus-
välineiden markkinat -direktiivin perusteella 
annettujen Euroopan komission asetusten tai 
päätösten taikka korvausrahaston sääntöjen 
vastaisella menettelyllä. 
 
 
 

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsen ja 
toimitusjohtaja ovat velvolliset korvaamaan 
vahingon, jonka he ovat tehtävässään tahal-
laan tai huolimattomuudesta aiheuttaneet si-
joituspalveluyritykselle taikka osakkeenomis-
tajalle tai muulle henkilölle rikkomalla tämän 
lain säännöksiä tai tämän lain nojalla annettu-
ja säännöksiä. Vahinko katsotaan aiheutetuksi 
huolimattomuudesta, jollei menettelystä vas-
tuussa oleva osoita menetelleensä huolellises-
ti. Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei 
koske vahinkoja siltä osin kuin ne on aiheu-
tettu rikkomalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 mo-
mentin, 9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—
6 momentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 mo-
mentin tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 
2 §:n taikka 3 §:n 1 tai 3 momentin säännök-
siä. 
 
 
 

Sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistaja 
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka 
hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten rikkomiseen ta-
hallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut 
sijoituspalveluyritykselle, osakkeenomistajal-
le tai muulle henkilölle. Mitä edellä tässä 

16 luku 

Vahingonkorvaus- ja rangaistussäännök-
set 

1 § 

Vahingonkorvausvelvollisuus 

Sijoituspalveluyritys ja korvausrahasto ovat 
velvolliset korvaamaan vahingon, jonka ne 
ovat tahallaan tai huolimattomuudesta aiheut-
taneet sijoituspalveluyrityksen asiakkaalle tai 
muulle henkilölle tämän lain, sen nojalla an-
nettujen säännösten tai määräysten, rahoitus-
välineiden markkinat -direktiivin perusteella 
annettujen Euroopan komission asetusten tai 
päätösten, EU:n vakavaraisuusasetuksen, 
EU:n vakavaraisuusasetuksen tai luottolai-
tosdirektiivin perusteella annettujen komissi-
on asetusten ja päätösten taikka korvausra-
haston sääntöjen vastaisella menettelyllä. 

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsen 
ja toimitusjohtaja ovat velvolliset korvaa-
maan vahingon, jonka he ovat tehtävässään 
tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutta-
neet sijoituspalveluyritykselle taikka osak-
keenomistajalle tai muulle henkilölle rikko-
malla tämän lain säännöksiä tai tämän lain 
nojalla annettuja säännöksiä, EU:n vakava-
raisuusasetusta tai EU:n vakavaraisuusase-
tuksen tai luottolaitosdirektiivin perusteella 
annettuja komission asetuksia ja päätöksiä. 
Vahinko katsotaan aiheutetuksi huolimatto-
muudesta, jollei menettelystä vastuussa oleva 
osoita menetelleensä huolellisesti. Mitä edel-
lä tässä momentissa säädetään, ei koske va-
hinkoja siltä osin kuin ne on aiheutettu rik-
komalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 momentin, 
9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—6 mo-
mentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 momentin 
tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 §:n taik-
ka 3 §:n 1 tai 3 momentin säännöksiä. 

Sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistaja 
on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka 
hän on myötävaikuttamalla tämän lain tai sen 
nojalla annettujen säännösten, EU:n vakava-
raisuusasetuksen tai EU:n vakavaraisuusase-
tuksen tai luottolaitosdirektiivin perusteella 
annettujen komission asetusten ja päätösten 
rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuudes-
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momentissa säädetään, ei koske vahinkoja sil-
tä osin kuin ne on aiheutettu rikkomalla 7 lu-
vun 10 §:n 1 tai 2 momentin, 9 luvun 2—4 
§:n, 10 luvun 1 §:n 1—6 momentin, 2—5 §:n, 
6 §:n 1, 3 tai 4 momentin tai 7—12 §:n taikka 
12 luvun 1 tai 2 §:n taikka 3 §:n 1 tai 3 mo-
mentin säännöksiä. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

ta aiheuttanut sijoituspalveluyritykselle, 
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. 
Mitä edellä tässä momentissa säädetään, ei 
koske vahinkoja siltä osin kuin ne on aiheu-
tettu rikkomalla 7 luvun 10 §:n 1 tai 2 mo-
mentin, 9 luvun 2—4 §:n, 10 luvun 1 §:n 1—
6 momentin, 2—5 §:n, 6 §:n 1, 3 tai 4 mo-
mentin tai 7—12 §:n taikka 12 luvun 1 tai 2 
§:n taikka 3 §:n 1 tai 3 momentin säännöksiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
3 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 12 luvun 1 §:ssä säädetyn salas-
sapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan 
rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa 
rangaistusta. 
 
 

3 § 

Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus 7 luvun 8 a §:n 1 momentissa ja 
12 luvun 1, 2 ja 4 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-
lain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teosta 
muualla laissa säädetä ankarampaa rangais-
tusta. 

 
 

4 § 

Sijoituspalveluyrityksen omien osakkeiden 
hankinnan rahoittamista koskevien säännös-

ten rikkominen 

Joka tahallaan rikkoo 7 luvun 3 §:n sään-
nöksiä lainan tai vakuuden antamisesta taikka 
omien tai emoyrityksen osakkeiden, osuuksi-
en, pääomalainojen, debentuurien tai niihin 
rinnastettavien sitoumusten pantiksi ottami-
sesta, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen 
tai siitä ole muualla laissa säädetty ankaram-
paa rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen 
omien osakkeiden hankinnan rahoittamista 
koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi 
 
 
 
 
 
 
 

4 § 

Sijoituspalveluyrityksen varojen jakamista 
koskevien säännösten rikkominen 

 
Joka tahallaan 
1) jakaa sijoituspalveluyrityksen varoja 

luottolaitostoiminnasta annetun lain 11 luvun 
8 §:n, osakeyhtiölain säännösten tai Finans-
sivalvonnan lain nojalla antaman päätöksen 
vastaisesti; tai 

2) rikkoo 7 luvun 3 §:n säännöksiä lainan 
tai vakuuden antamisesta taikka omien tai 
emoyrityksen osakkeiden, osuuksien, pää-
omalainojen, debentuurien tai niihin rinnas-
tettavien sitoumusten pantiksi ottamisesta, 

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai 
siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa 
rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen varojen 
jakamista koskevien säännösten rikkomisesta 
sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi. 
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5 § 

Sijoituspalveluyrityksen osakkeiden hankin-
taa ja luovutusta koskevien säännösten rik-

kominen 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
hankkii osakkeita tekemättä 7 luvun 12 §:ssä 
tarkoitettua ilmoitusta tai hankkii tai luovut-
taa osakkeita tekemättä 7 luvun 14 §:ssä tar-
koitettua ilmoitusta taikka hankkii osakkeita 
Finanssivalvonnan Finanssivalvonnasta anne-
tun lain 32 a §:n nojalla antaman kiellon vas-
taisesti, on tuomittava, jollei teko ole vähäi-
nen tai siitä muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta, sijoituspalveluyrityksen 
osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevien 
säännösten rikkomisesta sakkoon. 

 
6 § 

Sijoituspalveluyrityksen kirjanpitorikkomus 

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta laatii tilinpäätöksen tai konsernitilinpää-
töksen vastoin 8 luvun 1 §:n ja luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 146—157 §:n sään-
nöksiä, tämän lain 8 luvun 3 §:n nojalla an-
nettua valtiovarainministeriön asetusta tai 8 
luvun 4 §:n nojalla annettuja Finanssivalvon-
nan määräyksiä, on tuomittava, jollei teko ole 
rangaistava rikoslain 30 luvun 9 §:ssä tarkoi-
tettuna kirjanpitorikoksena tai 10 §:ssä tarkoi-
tettuna tuottamuksellisena kirjanpitorikokse-
na eikä teosta ole muuallakaan laissa säädetty 
ankarampaa rangaistusta, sijoituspalveluyri-
tyksen kirjanpitorikkomuksesta sakkoon. 
 

(5 § kumotaan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6 § kumotaan) 
 

 
 16 a luku 

Valvontavaltuudet 

1 § 

Kielto- ja oikaisupäätös 

Finanssivalvonta voi kieltää sitä, joka toi-
mii tämän lain vastaisesti, jatkamasta tai uu-
distamasta tämän lain vastaista menettelyä 
sekä samalla velvoittaa tämän peruuttamaan, 
muuttamaan tai oikaisemaan menettelyn, jos 
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sitä on pidettävä tarpeellisena finanssimark-
kinoiden valvonnalle säädettyjen tavoitteiden 
toteutumiseksi. 

 
 2 §  

Uhkasakko 

Finanssivalvonta voi tehostaa 1 §:ssä tar-
koitetun kiellon tai päätöksen noudattamista 
uhkasakolla. Uhkasakosta säädetään uh-
kasakkolaissa (1113/1990). 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

 
 
 
 
 

15. 

Laki 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n ja 2 luvun 12 §:n muuttami-

sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 1 luvun 2 §:n 8 kohta 

ja 2 luvun 12 §:n 1 ja 3 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 luku 

Soveltamisala ja määritelmät 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) monenkeskisen kaupankäynnin järjestä-
jällä pörssiä, sijoituspalvelulaissa tarkoitettua 
sijoituspalveluyritystä ja kolmannen maan si-
joituspalveluyrityksen sivuliikettä sekä luot-
tolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) tarkoitettua luottolaitosta ja kol-
mannen maan luottolaitoksen sivuliikettä, jo-

1 luku

Soveltamisala ja määritelmät 

2 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

8) monenkeskisen kaupankäynnin järjestä-
jällä pörssiä, sijoituspalvelulaissa tarkoitettua 
sijoituspalveluyritystä ja kolmannen maan si-
joituspalveluyrityksen sivuliikettä sekä luot-
tolaitostoiminnasta annetussa laissa (   /   ) 
tarkoitettua luottolaitosta ja kolmannen maan 
luottolaitoksen sivuliikettä, joka ylläpitää 
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ka ylläpitää Suomessa monenkeskistä kau-
pankäyntijärjestelmää; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Suomessa monenkeskistä kaupankäyntijär-
jestelmää; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 luku 

Pörssitoiminta 

12 § 

Pörssin sidonnaisuus 

Pörssin ja muun oikeushenkilön tai luonnol-
lisen henkilön välillä oleva merkittävä sidon-
naisuus ei saa estää pörssin tehokasta valvon-
taa. Tehokasta valvontaa eivät myöskään saa 
estää tällaisessa sidonnaisuussuhteessa ole-
vaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenki-
löön sovellettavat kolmannen maan säännök-
set ja hallinnolliset määräykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan 
tässä pykälässä, mitä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain 37 §:n 2—4 momentissa sääde-
tään. 
 

2 luku 

Pörssitoiminta 

12 § 

Pörssin sidonnaisuus 

Pörssin ja muun oikeushenkilön tai luon-
nollisen henkilön välillä oleva merkittävä si-
dos ei saa estää pörssin tehokasta valvontaa. 
Tehokasta valvontaa eivät myöskään saa es-
tää tällaisessa sidonnaisuussuhteessa olevaan 
luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön 
sovellettavat kolmannen maan säännökset ja 
hallinnolliset määräykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan tässä 
pykälässä luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja ase-
tuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 
1 kohdan 38 alakohdassa tarkoitettua läheis-
tä sidonnaisuutta. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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16. 

Laki 
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 18 §:n ja 8 luvun 4 §:n 

muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain (749/2012) 2 luvun 

18 §:n 1 ja 3 momentti ja 8 luvun 4 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Arvopaperikeskuksen toimilupa, omista-
jat, hallinto ja toiminta 

18 § 

Arvopaperikeskuksen sidonnaisuus 

Arvopaperikeskuksen ja muun oikeushenki-
lön tai luonnollisen henkilön välillä oleva 
merkittävä sidonnaisuus ei saa estää arvopa-
perikeskuksen tehokasta valvontaa. Tehokas-
ta valvontaa eivät myöskään saa estää tällai-
sessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnol-
liseen henkilöön tai oikeushenkilöön sovellet-
tavat kolmannen maan säännökset ja hallin-
nolliset määräykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan 
tässä pykälässä, mitä luottolaitostoiminnasta 
annetun lain (121/2007) 37 §:n 2—4 momen-
tissa säädetään. 
 

2 luku 

Arvopaperikeskuksen toimilupa, omista-
jat, hallinto ja toiminta 

18 § 

Arvopaperikeskuksen sidonnaisuus 

Arvopaperikeskuksen ja muun oikeushen-
kilön tai luonnollisen henkilön välillä oleva 
merkittävä sidos ei saa estää arvopaperikes-
kuksen tehokasta valvontaa. Tehokasta val-
vontaa eivät myöskään saa estää tällaisessa 
sidonnaisuussuhteessa olevaan luonnolliseen 
henkilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat 
kolmannen maan säännökset ja hallinnolliset 
määräykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Merkittävällä sidoksella tarkoitetaan tässä 
pykälässä luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja ase-
tuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 
1 kohdan 38 alakohdassa tarkoitettua läheis-
tä sidonnaisuutta. 

 
 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

4 § 

Asiakkaan tunteminen 

8 luku 

Erinäiset säännökset 

4 § 

Asiakkaan tunteminen 
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Arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajan sekä 
niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoi-
tuslaitoksen on tunnettava asiakkaansa. Tilin-
hoitajan ja arvopaperikeskuksen sekä niiden 
konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslai-
toksen on lisäksi tarvittaessa tunnettava asi-
akkaan todellinen edunsaaja ja henkilö, joka 
toimii asiakkaan lukuun. Tässä momentissa 
säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan 
hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjes-
telmiä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

Arvopaperikeskuksen ja tilinhoitajan sekä 
niiden konsolidointiryhmään kuuluvan rahoi-
tuslaitoksen on tunnettava asiakkaansa. Ti-
linhoitajan ja arvopaperikeskuksen sekä nii-
den konsolidointiryhmään kuuluvan rahoitus-
laitoksen on lisäksi tunnistettava asiakkaan 
tosiasiallinen edunsaaja ja se, joka toimii asi-
akkaan lukuun, sekä tarvittaessa todennetta-
va tämän henkilöllisyys. Tässä momentissa 
säädettyä velvollisuutta täytettäessä voidaan 
hyödyntää 2 momentissa tarkoitettuja järjes-
telmiä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

 
 
 

17. 

Laki 
sijoitusrahastolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sijoitusrahastolain (48/1999) 2 §:n 1 momentin 15 kohta, 11 §, 30 c §:n 4 mo-

mentti ja 39 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 15 kohta laissa 
1490/2011, 11 § laissa 765/2012 sekä 30 c §:n 4 momentti ja 39 §:n 2 momentti laissa 
134/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 §  
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  
15) merkittävällä sidonnaisuudella, luotto-

laitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 
37 §:n 2—4 momentissa tarkoitettua sidon-
naisuutta; 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  
15) merkittävällä sidoksella, tarkoitetaan 

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten va-
kavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) 
N:o 648/2012 muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 
38 alakohdassa tarkoitettua merkittävää si-
dosta; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, säily-
tysyhteisönä voi toimia sijoituspalvelulain 

11 § 
Sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, säi-

lytysyhteisönä voi toimia sijoituspalvelulain 
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1 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu sijoituspalveluyritys tai luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 8 §:n 1 momentissa 
tarkoitettu luottolaitos. 

Säilytysyhteisönä voi lisäksi toimia sijoi-
tuspalvelulain 1 luvun 9 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitettu ulkomainen ETA-
sijoituspalveluyritys tai luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu 
ulkomainen ETA-luottolaitos: 

1) jolla on sivuliike Suomessa; 
2) joka täyttää 10 §:ssä säädetyt taloudelli-

set toimintaedellytykset; 
3) joka on kotivaltiossaan oikeutettu har-

joittamaan sijoitusrahastodirektiivissä tarkoi-
tettua säilytysyhteisötoimintaa. 
 

1 luvun 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu sijoituspalveluyritys tai luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 1 luvun 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu luottolaitos. 

Säilytysyhteisönä voi lisäksi toimia sijoi-
tuspalvelulain 1 luvun 9 §:n 1 momentin 
7 kohdassa tarkoitettu ulkomainen ETA-
sijoituspalveluyritys tai luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 1 luvun 7 §:n 3 momentis-
sa tarkoitettu ulkomainen ETA-luottolaitos:  

1) jolla on sivuliike Suomessa; 
2) joka täyttää 10 §:ssä säädetyt taloudelli-

set toimintaedellytykset; 
3) joka on kotivaltiossaan oikeutettu har-

joittamaan sijoitusrahastodirektiivissä tarkoi-
tettua säilytysyhteisötoimintaa. 
 

 
30 c § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahastoyhtiön omien varojen laskentaan 

sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain (121/2007) 45–48 §:ssä säädetään.  
 
 

30 c § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rahastoyhtiön omien varojen laskentaan 
sovelletaan, mitä luottolaitosten ja sijoitus-
palveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista 
ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksessa (EU) N:o 575/2013 sää-
detään. 

 
 

39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rahastoyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan, 
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 146 
ja 148–155 §:ssä säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

39 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rahastoyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain ( / ) 
12 luvun 1 ja 3—10 §:ää.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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18. 

Laki 
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 2 luvun 5 §:n 2 momen-

tin 7 ja 9 kohta, 6 §:n 4 momentin 2 ja 4 kohta, 8 luvun 5 §:n 2 momentin 2 kohta, 14 luvun 1 
§:n 1 momentin 1 ja 2 kohta ja 23 luvun 3 §:n 1 momentti sekä 

lisätään 22 luvun 2 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 
momentiksi, ja uusi 6 a §, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku  

Määritelmät 

5 § 

EU-sääntelyyn liittyvät määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä laissa tarkoitetaan: 

— — — — — — — — — — — — — —  
7) luottolaitosdirektiivillä luottolaitostenlii-

ketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 
annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2006/48/EY; 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) omien varojen direktiivillä sijoituspalve-
luyritysten ja luottolaitosten omien varojen 
riittävyydestä annettua Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiiviä 2006/49/EY; 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 luku  

Määritelmät 

5 § 

EU-sääntelyyn liittyvät määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — — 

7) luottolaitosdirektiivillä oikeudesta har-
joittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuus-
valvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muutta-
misesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 
2006/49/EY kumoamisesta annettua Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 
2013/36/EU, 
— — — — — — — — — — — — — — 

9) EU:n vakavaraisuusasetuksella luotto-
laitosten ja sijoituspalveluyritysten vakava-
raisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 
648/2012 muuttamisesta annettua Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 
575/2013; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
6 § 

Rahoitusmarkkinalainsäädäntöön liittyvät 
määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  

6 §  

Rahoitusmarkkinalainsäädäntöön liittyvät 
määritelmät 

— — — — — — — — — — — — — —  
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Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) arvopaperistamisella, mitä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain (121/2007) 
16 b §:ssä säädetään; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) ulkomaisella ETA-luottolaitoksella, mitä 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 §:ssä 
säädetään. 
 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) arvopaperistamisella EU:n vakavarai-
suusasetuksen 4 artiklan 1 kohdan 61 ala-
kohdassa tarkoitettua arvopaperistamista; 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) ulkomaisella ETA-luottolaitoksella luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 
7 §:n 3 momentissa tarkoitettua ulkomaista 
ETA-luottolaitosta. 
 

 
8 luku 

Riskien hallinta 

5 § 

Arvopaperistetut omaisuuserät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) indeksiin perustuviin järjestelyihin, syn-

dikoituihin luottoihin, ostettuihin myyntisaa-
misiin eikä luottojohdannaissopimuksiin, jot-
ka täyttävät luottolaitosdirektiivin 122 artik-
lassa säädetyt ehdot. 

8 luku 

Riskien hallinta 

5 § 

Arvopaperistetut omaisuuserät 

-— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta: 

— — — — — — — — — — — — — —  
2) EU:n vakavaraisuusasetuksen 405 artik-

lan 4 kohdassa tarkoitettuihin indeksiin pe-
rustuviin liiketoimiin, jotka täyttävät maini-
tussa artiklassa säädetyt ehdot. 
 

 
14 luku  

Lupa toimia säilytysyhteisönä 

1 §  

Säilytysyhteisö 

Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisönä voi 
toimia: 

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 §:n 
mukainen luottolaitos tai ulkomaisen ETA-
luottolaitoksen sivuliike; 

 
2) sijoituspalvelulain mukainen sijoituspal-

veluyritys, jonka omien varojen määrän on 
aina oltava vähintään omien varojen direktii-
vin 9 artiklassa tarkoitettu perustamispää-
oman määrä taikka sellaisen ulkomaisen 
ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike, johon 
sovelletaan omien varojen direktiivin 20 ar-
tiklan 1 kohdassa tarkoitettuja omien varojen 
riittävyyttä koskevia vaatimuksia, mukaan lu-

14 luku  

Lupa toimia säilytysyhteisönä 

1 §  

Säilytysyhteisö 

Vaihtoehtorahaston säilytysyhteisönä voi 
toimia: 

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettu luot-
tolaitos tai 3 momentissa tarkoitetun ulko-
maisen ETA-luottolaitoksen sivuliike; 

2) sijoituspalvelulain mukainen sijoituspal-
veluyritys, jonka omien varojen määrän on 
aina oltava vähintään luottolaitosdirektiivin 
28 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusta-
mispääoman määrä taikka sellaisen ulkomai-
sen ETA-sijoituspalveluyrityksen sivuliike, 
johon sovelletaan omien varojen direktiivin 
20 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja omien 
varojen riittävyyttä koskevia vaatimukset, 
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ettuna operatiivisten riskien pääomavaati-
muksia, ja joka on saanut sijoituspalvelulain 
3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua toimilupaa vas-
taavan toimiluvan muussa valtiossa kuin 
Suomessa, ja joka tarjoaa myös sijoituspalve-
lulain 1 luvun 11 §:n 9 kohdan mukaista ra-
hoitusvälineiden säilyttämistä ja hoitoa asiak-
kaiden lukuun koskevaa sijoituspalvelua, ja 
jonka omien varojen määrän on aina oltava 
vähintään omien varojen direktiivin 9 artik-
lassa tarkoitettu perustamispääoman määrä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

mukaan luettuna operatiivisten riskien pää-
omavaatimuksia, ja joka on saanut sijoitus-
palvelulain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettua toimi-
lupaa vastaavan toimiluvan muussa valtiossa 
kuin Suomessa ja joka tarjoaa myös sijoitus-
palvelulain 1 luvun 11 §:n 9 kohdassa tarkoi-
tettua rahoitusvälineiden säilyttämistä ja jon-
ka omien varojen määrän on aina oltava vä-
hintään luottolaitosdirektiivin 28 artiklan 
2 kohdassa tarkoitettu perustamispääoman 
määrä; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
22 luku 

Seuraamukset ja muutoksenhaku 

2 § 

Seuraamusmaksu 

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

 

22 luku 

Seuraamukset ja muutoksenhaku 

2 § 

Seuraamusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n 

1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä ja 
päätöksiä ovat 1 ja 2 momentissa säädetyn 
lisäksi 7 luvun 9 §:n säännökset osakkeiden 
hankintaa ja luovutusta koskevasta ilmoitus-
velvollisuudesta ja Finanssivalvonnasta an-
netun lain 32 a §:n nojalla tehty päätös omis-
tusosuuden hankinnan kieltämisestä ja 
32 c §:n nojalla tehty päätös osakkeisiin pe-
rustuvien oikeuksien rajoittamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 6 a §

Vaihtoehtorahastojen hoitajan, säilytysyhtei-
sön tai erityisen säilytysyhteisön osakkeiden 
hankintaa ja luovutusta koskevien säännös-

ten rikkominen 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta 
hankkii vaihtoehtorahastojen hoitajan, säily-
tysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön 
osakkeita tekemättä 7 luvun 9 §:ssä tarkoitet-
tua ilmoitusta tai hankkii osakkeita Finanssi-
valvonnan Finanssivalvonnasta annetun lain 
32 a §:n nojalla antaman kiellon vastaisesti, 
on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai sii-
tä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-



 HE 39/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

332 

gaistusta, vaihtoehtorahastojen hoitajan, säi-
lytysyhteisön tai erityisen säilytysyhteisön 
osakkeiden hankintaa ja luovutusta koskevien 
säännösten rikkomisesta sakkoon. 
 

 
23 luku  

Siirtymäsäännökset 

3 §  

Säilytysyhteisö 

Sen estämättä, mitä 14 luvun 1 §:ssä sääde-
tään, luottolaitostoiminnasta annetun lain 
8 §:n mukainen ulkomainen ETA-luottolaitos 
voidaan Finanssivalvonnan luvalla nimetä 
säilytysyhteisöksi 22 päivään heinäkuuta 
2017 saakka. Ulkomaisen ETA-
luottolaitoksen on tällöin noudatettava sen 
kotipaikan ETA-valtion niitä säännöksiä, joil-
la on pantu täytäntöön vaihtoehtoisten sijoi-
tusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 
21 artikla.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 luku  

Siirtymäsäännökset 

3 §  

Säilytysyhteisö 

Sen estämättä, mitä 14 luvun 1 §:ssä sääde-
tään, luottolaitostoiminnasta annetun lain 
1 luvun 7 §:n 3 momentissa tarkoitettu ulko-
mainen ETA-luottolaitos voidaan Finanssi-
valvonnan luvalla nimetä säilytysyhteisöksi 
22 päivään heinäkuuta 2017. Ulkomaisen 
ETA-luottolaitoksen on tällöin noudatettava 
sen kotipaikan ETA-valtion niitä säännöksiä, 
joilla on pantu täytäntöön vaihtoehtoisten si-
joitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 
21 artikla. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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19. 

Laki 
vakuutusyhtiölain 26 luvun 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 26 luvun 6 §:n 1 momentin 5 kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

26 luku 

Vakuutusyritysryhmittymän lisävalvonta 
sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 

valvonta 

6 § 

Mukautetussa vakavaraisuuslaskelmassa käy-
tettävä toimintapääoma ja sen vähimmäis-

määrä 

Mukautetussa vakavaraisuuslaskelmassa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) luotto- ja rahoituslaitoksen sekä sijoitus-
palveluyrityksen toimintapääomalla tarkoite-
taan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(121/2007) 45 §:n mukaisten ensisijaisten ja 
saman lain 46 §:n mukaisten toissijaisten 
omien varojen summaa sekä toimintapää-
oman vähimmäismäärällä mainitun lain 
57 §:n mukaista luottoriskin kattamiseksi 
vaadittavien omien varojen määrää. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 luku 

Vakuutusyritysryhmittymän lisävalvonta 
sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 

valvonta 

6 § 

Mukautetussa vakavaraisuuslaskelmassa 
käytettävä toimintapääoma ja sen vähim-

mäismäärä 

Mukautetussa vakavaraisuuslaskelmassa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) luotto- ja rahoituslaitoksen sekä sijoitus-
palveluyrityksen toimintapääomalla tarkoite-
taan luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen 
(EU) N:o 648/2012 muuttamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EU) N:o 575/2013 mukaista omien va-
rojen määrää sekä toimintapääoman vähim-
mäismäärällä mainitun asetuksen 92 artiklan 
3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua luotto-
riskin kattamiseksi vaadittavien omien varo-
jen määrää. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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20. 

Laki 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 5 §:n 2 momentti ja 12 §:n 

3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 185/2014 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Omistus vieraalla toimialalla 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiö ei saa yksin eikä 

yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa ilman Fi-
nanssivalvonnan lupaa omistaa yli kymmentä 
prosenttia osakkeista, jäsenosuuksista tai yh-
tiöosuuksista eikä niin suurta osuutta osak-
keista, jäsenosuuksista tai tytäryhtiöosuuksis-
ta, että niiden tuottama äänimäärä on yli 
10 prosenttia äänimäärästä julkisen valvon-
nan alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa 
eikä niissä määräämisvaltaa käyttävässä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 
15 §:ssä tarkoitetuissa omistusyhteisöissä. 
Tässä momentissa säädetty ei koske sijoitus-
rahastolaissa (48/1999) tarkoitettujen rahas-
toyhtiöiden, yhteissijoitusyritysten, ulkomais-
ten ETA-rahastoyhtiöiden eikä vaihtoehtora-
hastojen hoitajista annetussa laissa 
(162/2014) tarkoitettujen vaihtoehtorahasto-
jen hoitajien tai ulkomaisten vaihtoehtorahas-
tojen hoitajien osakkeiden tai osuuksien tai 
niiden hallinnoimien sijoitusrahastojen ja yh-
teissijoitusyritysten tai hoitamien vaihtoehto-
rahastojen osuuksien omistamista.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 

Omistus vieraalla toimialalla 

— — — — — — — — — — — — — —  
Työeläkevakuutusyhtiö ei saa yksin eikä 

yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa ilman Fi-
nanssivalvonnan lupaa omistaa yli kymmentä 
prosenttia osakkeista, jäsenosuuksista tai yh-
tiöosuuksista eikä niin suurta osuutta osak-
keista, jäsenosuuksista tai tytäryhtiöosuuksis-
ta, että niiden tuottama äänimäärä on yli 
10 prosenttia äänimäärästä julkisen valvon-
nan alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa 
eikä niissä määräämisvaltaa käyttävässä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 
15 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteisössä. Mi-
tä tässä momentissa säädetään, ei koske sijoi-
tusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettujen ra-
hastoyhtiöiden, yhteissijoitusyritysten, ulko-
maisten ETA-rahastoyhtiöiden eikä vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetussa laissa 
(162/2014) tarkoitettujen vaihtoehtorahasto-
jen hoitajien tai ulkomaisten vaihtoehtorahas-
tojen hoitajien osakkeiden tai osuuksien tai 
niiden hallinnoimien sijoitusrahastojen ja yh-
teissijoitusyritysten tai hoitamien vaihtoehto-
rahastojen osuuksien omistamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

Johdon erityiset kelpoisuusvaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallintoneuvoston ja hallituksen puheen-

johtajan sekä kahden kolmasosan muista jä-
senistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole 
saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuutus-

12 § 

Johdon erityiset kelpoisuusvaatimukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Hallintoneuvoston ja hallituksen puheen-

johtajan sekä kahden kolmasosan muista jä-
senistä on oltava henkilöitä, jotka eivät ole 
saman tai toisen vakuutusyhtiön tai vakuu-
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omistusyhteisön taikka luotto- tai rahoituslai-
toksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa mää-
räämisvaltaa käyttävän luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun omis-
tusyhteisön tai rahastoyhtiön, yhteissijoi-
tusyrityksen, ulkomaisen ETA-rahastoyhtiön, 
vaihtoehtorahastojen hoitajan, ETA-
vaihtoehtorahastojen hoitajan tai kolmannen 
maan vaihtoehtorahastojen hoitajan taikka 
niiden kanssa samaan konserniin tai rahoitus- 
ja vakuutusryhmittymien valvonnasta anne-
tussa laissa (699/2004) tarkoitettuun ryhmit-
tymään kuuluvan yhteisön palveluksessa, 
toimitusjohtajana tai niiden hallintoneuvoston 
tai hallituksen jäseniä.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tusomistusyhteisön taikka luotto- tai rahoi-
tuslaitoksen tai luotto- tai rahoituslaitoksessa 
määräämisvaltaa käyttävän luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 1 luvun 15 §:ssä tar-
koitetun omistusyhteisön tai rahastoyhtiön, 
yhteissijoitusyrityksen, ulkomaisen ETA-
rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, 
ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan tai kol-
mannen maan vaihtoehtorahastojen hoitajan 
taikka niiden kanssa samaan konserniin tai 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitet-
tuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palve-
luksessa, toimitusjohtajana tai niiden hallin-
toneuvoston tai hallituksen jäseninä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
 

 
 

21. 

Laki 
takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain (361/1999) 10 §:n 2 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 138/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Yhteisömuodon ja -rakenteen muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos luottolaitostoiminnasta annetun lain 

(121/2007) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
luottolaitokseen sulautuu toinen luottolaitos 
tai muu yhteisö, luottolaitokselle yleistakauk-
sen antanut takaaja vastaa myös sulautumisen 
jälkeen syntyvistä veloista, vaikkei 1 momen-
tissa tarkoitettua ilmoitusta ole tehty. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

10 § 

Yhteisömuodon ja -rakenteen muutokset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos luottolaitostoiminnasta annetun lain (  /  

) 1 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 
luottolaitokseen sulautuu toinen luottolaitos 
tai muu yhteisö, luottolaitokselle yleistakauk-
sen antanut takaaja vastaa myös sulautumisen 
jälkeen syntyvistä veloista, vaikkei 
1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole teh-
ty. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
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Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
 

 
 

22. 

Laki 
maksupalvelulain 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maksupalvelulain (290/2010) 37 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

37 §  

Puitesopimuksen purkaminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa puite-

sopimus, jos maksupalvelun käyttäjä on olen-
naisesti rikkonut sopimukseen perustuvia 
velvoitteitaan. Peruspankkipalvelua koskevan 
puitesopimuksen purkamisessa on kuitenkin 
soveltuvin osin otettava huomioon, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 134 §:ssä 
säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

37 §  

Puitesopimuksen purkaminen  

— — — — — — — — — — — — — —  
Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa puite-

sopimus, jos maksupalvelun käyttäjä on 
olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia 
velvoitteitaan. Peruspankkipalvelua koskevan 
puitesopimuksen purkamisessa on kuitenkin 
otettava huomioon, mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (  /  ) 15 luvun 6 §:ssä sää-
detään asiakkaan oikeudesta peruspankkipal-
veluihin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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23.  

Laki 
rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rahoitusvakuuslain (11/2004) 3 §:n 1 momentin 2 a kohta ja 2 momentin 3 kohta, 

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 1 momentin 2 a kohta laissa 888/2010 ja 2 momentin 3 kohta 
laissa 176/2014, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) lainasaamisella luottolaitostoiminnasta 
annetun lain (121/2007) 8 §:ssä tarkoitetun 
luottolaitoksen tai ulkomaisen luottolaitoksen 
taikka muun rahoitusvakuusjärjestelyistä an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan 
o alakohdassa tarkoitetun laitoksen myöntä-
mään rahalainaan perustuvaa saatavaa; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa tarkoitetaan laitoksella: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(121/2007) 8 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta 
ja 13 §:ssä tarkoitettua rahoituslaitosta, sijoi-
tuspalvelulain (747/2012) 1 luvun 9 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua sijoitus-
palveluyritystä, sijoitusrahastolain (48/1999) 
2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua ra-
hastoyhtiötä ja 5 kohdassa tarkoitettua säily-
tysyhteisöä, vaihtoehtorahastojen hoitajista 
annetun lain (162/2014) 2 luvun 2 §:ssä tar-
koitettua vaihtoehtorahastojen hoitajaa, 
14 luvun 1 §:ssä tarkoitettua säilytysyhteisöä 
ja 14 luvun 3 §:ssä tarkoitettua erityistä säily-
tysyhteisöä, vakuutusyhtiölain (521/2008) 
1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä, 
työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 
(354/1997) 1 §:ssä tarkoitettua työeläkeva-
kuutusyhtiötä ja vakuutusyhdistyslain 
(1250/1987) 1 luvun 1 §:n 2 momentissa tar-
koitettua vakuutusyhdistystä; 

3 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) lainasaamisella luottolaitostoiminnasta 
annetun lain (  /  ) 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetun 
luottolaitoksen tai ulkomaisen luottolaitoksen 
taikka muun rahoitusvakuusjärjestelyistä an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin 2002/47/EY 2 artiklan 1 kohdan 
o alakohdassa tarkoitetun laitoksen myöntä-
mään rahalainaan perustuvaa saatavaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Tässä laissa tarkoitetaan laitoksella: 
— — — — — — — — — — — — — —  

3) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
1 luvun 7 §:ssä tarkoitettua luottolaitosta ja 
1 luvun 11 §:ssä tarkoitettua rahoituslaitosta, 
sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 9 §:n 
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua sijoitus-
palveluyritystä, sijoitusrahastolain (48/1999) 
2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua ra-
hastoyhtiötä ja 5 kohdassa tarkoitettua säily-
tysyhteisöä, vaihtoehtorahastojen hoitajista 
annetun lain (162/2014) 2 luvun 2 §:ssä tar-
koitettua vaihtoehtorahastojen hoitajaa, 
14 luvun 1 §:ssä tarkoitettua säilytysyhteisöä 
ja 3 §:ssä tarkoitettua erityistä säilytysyhtei-
söä, vakuutusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 
1 §:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä, työelä-
kevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 
1 §:ssä tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä 
ja vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun 
1 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuutusyh-
distystä; 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 20  . 
 

 
 

24. 

Laki 
kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kaupparekisterilain (129/1979) 14 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 

3 momentti laissa 172/2014 ja 4 momentti laissa 141/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rekisteriviranomaisen on ennen sijoitusra-
hastolaissa (48/1999) mainittua rahastoyhtiötä 
ja mainitun lain 9 §:ssä tarkoitettua säily-
tysyhteisöä koskevan yhtiöjärjestyksen ja sen 
muutoksen hyväksymistä varattava Finanssi-
valvonnalle vähintään 30 vuorokautta aikaa 
lausua yhtiöjärjestyksestä tai sen muutokses-
ta. Rekisteriviranomaisen on ennen vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetussa laissa 
(162/2014) tarkoitettua vaihtoehtorahastojen 
hoitajaa ja mainitun lain 14 luvun 1 §:ssä 
tarkoitettua säilytysyhteisöä tai kyseisen lain 
14 luvun 3 §:ssä tarkoitettua erityistä säily-
tysyhteisöä koskevien sääntöjen, yhtiöjärjes-
tyksen tai perustamisasiakirjojen ja niiden 
muutosten hyväksymistä varattava Finanssi-
valvonnalle vähintään 30 vuorokautta aikaa 
lausua säännöistä, yhtiöjärjestyksestä, perus-
tamisasiakirjoista tai niiden muutoksista. Re-
kisteriviranomaisen on ennen kiinteistörahas-
tolaissa (1173/1997) mainittua kiinteistöra-
hastoa koskevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyk-
sen, kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen tai 
sen muutoksen hyväksymistä varattava Fi-
nanssivalvonnalle vähintään 30 vuorokautta 
aikaa lausua yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopi-
muksesta tai sen muutoksesta. Jos kiinteistö-
rahastotoimintaa harjoittavan kommandiitti-
yhtiön yhtiösopimuksen muutos koskee vain 

14 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Rekisteriviranomaisen on ennen sijoitusra-
hastolaissa (48/1999) tarkoitettua rahastoyh-
tiötä ja mainitun lain 9 §:ssä tarkoitettua säi-
lytysyhteisöä taikka vaihtoehtorahastojen 
hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoi-
tettua vaihtoehtorahastojen hoitajaa, säily-
tysyhteisöä tai erityistä säilytysyhteisöä kos-
kevan yhtiö-järjestyksen ja sen muutoksen 
hyväksymistä varattava Finanssivalvonnalle 
vähintään 30 vuorokautta aikaa lausua yhtiö-
järjestyksestä tai sen muutoksesta. Rekisteri-
viranomaisen on ennen kiinteistörahastolais-
sa (1173/1997) tarkoitettua kiinteistörahastoa 
koskevan osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, 
kommandiitti-yhtiön yhtiösopimuksen tai sen 
muutoksen hyväksymistä varattava Finanssi-
valvonnalle vähintään 30 vuorokautta aikaa 
lausua yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta 
tai sen muutoksesta. Jos kiinteistörahastotoi-
mintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön yh-
tiösopimuksen muutos koskee vain äänettö-
män yhtiömiehen vaihtumista taikka nimen 
tai panoksen muuttumista eikä kommandiit-
tiyhtiössä ole muita kuin sellaisia äänettömiä 
yhtiömiehiä, joiden osuuksiin yhtiösopimuk-
sen mukaan sovelletaan arvopaperimarkkina-
lakia (746/2012), rekisteriviranomaisen ei ole 
varattava Finanssivalvonnalle mahdollisuutta 
antaa lausuntoa. 



 HE 39/2014 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

339

äänettömän yhtiömiehen vaihtumista taikka 
nimen tai panoksen muuttumista eikä kom-
mandiittiyhtiössä ole muita kuin sellaisia ää-
nettömiä yhtiömiehiä, joiden osuuksiin yhtiö-
sopimuksen mukaan sovelletaan arvopaperi-
markkinalakia (746/2012), rekisteriviran-
omaisen ei ole varattava Finanssivalvonnalle 
mahdollisuutta antaa lausuntoa. 

Rekisteriviranomaisen on ennen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (121/2007) 30 tai 
31 §:ssä tarkoitetun yhtiöjärjestyksen tai 
sääntöjen muutoksen hyväksymistä varattava 
Rahoitustarkastukselle vähintään 30 vuoro-
kautta aikaa lausua yhtiöjärjestyksen tai sään-
töjen muutoksesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rekisteriviranomaisen on ennen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (  /  ) 5 luvun 1 ja 
2 §:ssä tarkoitetun yhtiöjärjestyksen tai sään-
töjen muutoksen hyväksymistä varattava Fi-
nanssivalvonnalle vähintään 30 vuorokautta 
aikaa lausua yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen 
muutoksesta. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuu-
ta 20  . 
 

 
 

25. 

Laki 
panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 33 §:n 3 momentti, sellaisena 

kuin se on laissa 142/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

33 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Panttilainauslaitoksella on oikeus antaa 
1 momentissa tarkoitettuja tietoja luottolaitos-
toiminnasta annetun lain (121/2007) 8 §:n 
1 momentissa tarkoitetulle samaan konserniin 
kuuluvalle luottolaitokselle, jos tiedon anta-
minen on vastaanottavan luottolaitoksen ris-
kien hallinnan kannalta tarpeen. 
 

33 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Panttilainauslaitoksella on oikeus antaa 
1 momentissa tarkoitettuja tietoja luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 
7 §:n 1 momentissa tarkoitetulle samaan 
konserniin kuuluvalle luottolaitokselle, jos 
tiedon antaminen on vastaanottavan luottolai-
toksen riskien hallinnan kannalta tarpeen. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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26. 

Laki 
kilpailulain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kilpailulain (948/2011) 22 §:n 2 momentin 1 kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

22 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään liikevaihdosta, 

koskee: 
1) niiden luottolaitosten, sijoituspalveluyri-

tysten ja muiden rahoituslaitosten, joihin so-
velletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(121/2007) 9 luvun säännöksiä, mainitun lain 
mukaisesti laaditun tuloslaskelman mukaisten 
tuottoerien yhteenlaskettua määrää lukuun ot-
tamatta satunnaisia tuottoja; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

22 § 

Soveltamisala 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä tässä laissa säädetään liikevaihdosta, 

koskee: 
1) niiden luottolaitosten, sijoituspalveluyri-

tysten ja rahoituslaitosten, joihin sovelletaan 
luottolaitostoiminnasta annetun lain (  /  ) 12 
luvun säännöksiä, mainitun lain mukaisesti 
laaditun tuloslaskelman mukaisten tuottoeri-
en yhteenlaskettua määrää lukuun ottamatta 
satunnaisia tuottoja; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
 

 
 

27. 

Laki 
sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 33 §:n 6 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 144/2007 seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

33 § 

Ohjaus- ja valvontaviranomaisten oikeus 
saada tietoja 

33 § 

Ohjaus- ja valvontaviranomaisten oikeus 
saada tietoja 
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— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä pykälässä säädetty tiedonsaantioikeus 

ei koske luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(121/2007) 141 §:ssä tai oikeudenkäymiskaa-
ren 17 luvun 24 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tettuja tietoja. 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tässä pykälässä säädetty tiedonsaantioike-

us ei koske luottolaitostoiminnasta annetun 
lain (    /    ) 15 luvun 14 §:ssä tai oikeuden-
käymiskaaren 17 luvun 24 §:n 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitettuja tietoja. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
 

 
 

28. 

Laki 
Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti   
muutetaan Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain (1136/1996) 6 §:n 

1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1544/2011, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 §  

Salassapitovelvollisuus 

Yhtiön palveluksessa oleviin sekä yhtiön 
toimielinten jäseniin ja varajäseniin sovelle-
taan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain (121/2007) 141 §:ssä säädetään salassa-
pitovelvollisuudesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  

Salassapitovelvollisuus 

Yhtiön palveluksessa oleviin sekä yhtiön 
toimielinten jäseniin ja varajäseniin sovelle-
taan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun 
lain (  /  ) 15 luvun 14 §:ssä säädetään salas-
sapitovelvollisuudesta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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29. 

Laki 
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun 

lain (503/2008) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1368/2010, sekä 
lisätään lakiin siitä lailla 303/2010 kumotun 43 §:n tilalle uusi 43 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan: 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 

(121/2007) tarkoitettuihin luottolaitokseen, 
ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeeseen ja 
luottolaitoksen kanssa samaan konsolidointi-
ryhmään kuuluvaan rahoituslaitokseen sekä 
muuhun liike- ja ammattitoimintana mainitun 
lain 30 §:n 1 momentin 3—11 kohdassa tar-
koitettuja palveluita tarjoavaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Lain soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan: 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  

/  ) tarkoitettuihin luottolaitokseen, ulkomai-
sen luottolaitoksen sivuliikkeeseen ja luotto-
laitoksen kanssa samaan konsolidointiryh-
mään kuuluvaan rahoituslaitokseen sekä 
muuhun liike- ja ammattitoimintana mainitun 
lain 5 luvun 1 §:n 1 momentin 3—11 koh-
dassa tarkoitettuja palveluita tarjoavaan; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 43 § 

Seuraamusmaksu 

Finanssivalvonnasta annetun lain 
(878/2008) 4 luvussa säädetyn hallinnollisen 
seuraamuksen määräämisestä luottolaitok-
selle ja sijoituspalveluyritykselle säädetään 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 
20 luvussa ja sijoituspalvelulain 15 luvussa. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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30. 

Laki 
eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muut-

tamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun 

lain (1084/1999) 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 6 §:n 4 momentti ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 
2 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 768/2012, 6 §:n 4 momentti laissa 1369/2010 ja 9 § laissa 
1248/2011, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 § 

Määritelmiä 

Selvitysjärjestelmällä tarkoitetaan tässä 
laissa sääntöihin perustuvaa järjestelmää: 

1) jota keskuspankki, luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain (121/2007) 8 §:n 1 momentis-
sa tarkoitettu luottolaitos, arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta an-
netun lain (749/2012) 1 luvun 3 §:n 9 kohdas-
sa tarkoitettu selvitysyhteisö tai edellä mainit-
tuja vastaava ulkomainen yhteisö ylläpitää 
yksin tai yhdessä muiden tässä kohdassa tar-
koitettujen yhteisöjen kanssa; tai  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 § 

Määritelmiä 

Selvitysjärjestelmällä tarkoitetaan tässä 
laissa sääntöihin perustuvaa järjestelmää: 

1) jota keskuspankki, luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 7 §:n 
1 momentissa tarkoitettu luottolaitos, arvo-
osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta 
annetun lain (749/2012) 1 luvun 3 §:n 8 koh-
dassa tarkoitettu selvitysyhteisö tai edellä 
mainittuja vastaava ulkomainen yhteisö yllä-
pitää yksin tai yhdessä muiden tässä kohdas-
sa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa; tai 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 § 

Nettoutus luottolaitoksen maksukyvyttömyys-
menettelyssä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään talletuspankin 

toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä, 
sovelletaan vastaavasta luottolaitostoiminnas-
ta annetun lain 166 h §:ssä tarkoitettuun kol-
mannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen 
toiminnan väliaikaiseen keskeyttämiseen. 
 

6 § 

Nettoutus luottolaitoksen maksukyvyttö-
myysmenettelyssä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa säädetään talletuspan-

kin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämises-
tä, sovelletaan luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 19 luvun 8 §:ssä tarkoitettuun kol-
mannen maan luottolaitoksen sivuliikkeen 
toiminnan väliaikaiseen keskeyttämiseen. 
 

 
9 §

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyt-

9 §

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksukyvyt-
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tömyysmenettelyn alkamisesta ilmoittaminen 

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksuky-
vyttömyysmenettelyn alkamisesta päättäneen 
tuomioistuimen tai muun viranomaisen on vä-
littömästi ilmoitettava päätöksestään valtiova-
rainministeriölle. Ministeriön on viipymättä 
ilmoitettava päätöksestä kyseisen selvitysjär-
jestelmän ylläpitäjälle, Euroopan järjestelmä-
riskikomitealle, Euroopan arvopaperimarkki-
naviranomaiselle ja muiden Euroopan talous-
alueeseen kuuluvien valtioiden Euroopan ar-
vopaperimarkkinaviranomaiselle ilmoittamil-
le asianomaisille viranomaisille. 
 
 

tömyysmenettelyn alkamisesta ilmoittaminen 

Selvitysjärjestelmän osapuolen maksuky-
vyttömyysmenettelyn alkamisesta päättäneen 
tuomioistuimen tai muun viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava päätöksestään val-
tiovarainministeriölle, Finanssivalvonnalle ja 
Suomen Pankille. Finanssivalvonnan on vii-
pymättä ilmoitettava päätöksestä kyseisen 
selvitysjärjestelmän ylläpitäjälle, Euroopan 
järjestelmäriskikomitealle, Euroopan arvopa-
perimarkkinaviranomaiselle ja muiden Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle 
ilmoittamille asianomaisille viranomaisille. 

Finanssivalvonnan on saatuaan tiedon Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
sijaitsevan selvitysjärjestelmän osapuolen 
maksukyvyttömyysmenettelyn alkamisesta il-
moitettava siitä viipymättä niille Finanssi-
valvonnasta annetun lain (878/2008) 4 ja 
5 §:ssä tarkoitetuille, joiden etuun tai oikeu-
teen tiedolla voi olla merkitystä, sekä tarvit-
taessa valtiovarainministeriölle ja Suomen 
Pankille. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

 
 
 

31.  

Laki 
rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rahankeräyslain (255/2006) 28 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 505/2009, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

28 §  

Tietojensaantioikeus 

Poliisihallituksella ja poliisilaitoksella on 
oikeus saada rahankeräysten toimeenpanemi-
seen välittömästi liittyviä tietoja ja rahanke-

28 § 

Tietojensaantioikeus 

Poliisihallituksella ja poliisilaitoksella on 
oikeus saada rahankeräysten toimeenpanemi-
seen välittömästi liittyviä tietoja ja rahanke-
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räysten toimeenpanon valvonnassa tarpeelli-
sia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(121/2007) 141 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden estämättä talletuspankilta, jos-
sa rahankeräystili tai luvan saajan muu pank-
kitili on; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

räysten toimeenpanon valvonnassa tarpeelli-
sia tietoja: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain (    /  
) 15 luvun 14 §:ssä säädetyn salassapitovel-
vollisuuden estämättä talletuspankilta, jossa 
rahankeräystili tai luvan saajan muu pankkiti-
li on; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
 

 
 

32. 

Laki 
maatalouden rakennetuista annetun lain 52 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 52 §:n 1 momentti seuraa-

vasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

52 § 

Luottolaitoksen hyväksyminen 

Luotonantajaksi voidaan hyväksyä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 
8 §:ssä tarkoitettu luottolaitos, jolla on luo-
tonantajalle tässä laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamisessa tarvittavat hallinnolliset ja tek-
niset edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

52 § 

Luottolaitoksen hyväksyminen 

Luotonantajaksi voidaan hyväksyä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain (    /    ) 1 lu-
vun 7 §:ssä tarkoitettu luottolaitos, jolla on 
luotonantajalle tässä laissa säädettyjen tehtä-
vien hoitamisessa tarvittavat hallinnolliset ja 
tekniset edellytykset. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
 

 



 HE 39/2014 vp  
  

 

346 

 

33. 

Laki 
merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan merimieseläkelain (1290/2006) 205 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

162/2014, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

205 § 

Sijoituksia koskevat rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä tytär-

yhteisönsä kanssa ilman Finanssivalvonnan 
lupaa omistaa yli kymmentä prosenttia osak-
keista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksista ei-
kä yli kymmentä prosenttia kaikkien osakkei-
den, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuot-
tamasta äänimäärästä julkisen valvonnan alai-
sessa luotto- tai rahoituslaitoksessa eikä niissä 
määräysvaltaa käyttävässä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (121/2007) 15 §:ssä tarkoi-
tetussa omistusyhteisössä. Tässä momentissa 
säädetty ei koske sijoitusrahastolaissa 
(48/1999) tarkoitettujen rahastoyhtiöiden, yh-
teissijoitusyritysten, ulkomaisten ETA-
rahastoyhtiöiden eikä vaihtoehtorahastojen 
hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoi-
tettujen vaihtoehtorahastojen hoitajien tai ul-
komaisten vaihtoehtorahastojen hoitajien 
osakkeiden tai osuuksien tai niiden hallin-
noimien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyri-
tysten tai hoitamien vaihtoehtorahastojen 
osuuksien omistamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

205 § 

Sijoituksia koskevat rajoitukset 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkekassa ei saa yksin eikä yhdessä tytär-

yhteisönsä kanssa ilman Finanssivalvonnan 
lupaa omistaa yli kymmentä prosenttia osak-
keista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksista ei-
kä yli kymmentä prosenttia kaikkien osak-
keiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan 
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa eikä 
niissä määräysvaltaa käyttävässä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain (  /  ) 1 luvun 15 §:n 
1 momentissa tarkoitetussa omistusyhteisös-
sä. Mitä tässä momentissa säädetään, ei kos-
ke sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettu-
jen rahastoyhtiöiden, yhteissijoitusyritysten, 
ulkomaisten ETA-rahastoyhtiöiden eikä vaih-
toehtorahastojen hoitajista annetussa laissa 
(162/2014) tarkoitettujen vaihtoehtorahasto-
jen hoitajien tai ulkomaisten vaihtoehtorahas-
tojen hoitajien osakkeiden tai osuuksien tai 
niiden hallinnoimien sijoitusrahastojen ja yh-
teissijoitusyritysten tai hoitamien vaihtoehto-
rahastojen osuuksien omistamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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34.  

Laki 
maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 124 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se 

on laissa 187/2014, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

124 § 

Sijoitustoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkelaitos ei saa yksin eikä yhdessä tytär-

yhteisönsä kanssa ilman Finanssivalvonnan 
lupaa omistaa yli kymmentä prosenttia osak-
keista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksista ei-
kä yli kymmentä prosenttia kaikkien osakkei-
den, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien tuot-
tamasta äänimäärästä julkisen valvonnan alai-
sessa luotto- tai rahoituslaitoksessa eikä niissä 
määräämisvaltaa käyttävässä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain (121/2007) 15 §:ssä 
tarkoitetussa omistusyhteisössä. Tässä mo-
mentissa säädetty ei koske sijoitusrahastolais-
sa (48/1999) tarkoitettujen rahastoyhtiöiden, 
yhteissijoitusyritysten, ulkomaisten ETA-
rahastoyhtiöiden eikä vaihtoehtorahastojen 
hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoi-
tettujen vaihtoehtorahastojen hoitajien tai ul-
komaisten vaihtoehtorahastojen hoitajien 
osakkeiden tai osuuksien tai niiden hallin-
noimien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyri-
tysten tai hoitaman vaihtoehtorahaston 
osuuksien omistamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

124 § 

Sijoitustoiminta 

— — — — — — — — — — — — — —  
Eläkelaitos ei saa yksin eikä yhdessä tytär-

yhteisönsä kanssa ilman Finanssivalvonnan 
lupaa omistaa yli kymmentä prosenttia osak-
keista, jäsenosuuksista tai yhtiöosuuksista ei-
kä yli kymmentä prosenttia kaikkien osak-
keiden, jäsenosuuksien tai yhtiöosuuksien 
tuottamasta äänimäärästä julkisen valvonnan 
alaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa eikä 
niissä määräämisvaltaa käyttävässä luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (   /   ) 1 luvun 
15 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteisössä. Mi-
tä tässä momentissa säädetään, ei koske sijoi-
tusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettujen ra-
hastoyhtiöiden, yhteissijoitusyritysten, ulko-
maisten ETA-rahastoyhtiöiden eikä vaihtoeh-
torahastojen hoitajista annetussa laissa 
(162/2014) tarkoitettujen vaihtoehtorahasto-
jen hoitajien tai ulkomaisten vaihtoehtorahas-
tojen hoitajien osakkeiden tai osuuksien tai 
niiden hallinnoimien sijoitusrahastojen ja yh-
teissijoitusyritysten tai hoitamien vaihtoehto-
rahastojen osuuksien omistamista. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä  
kuuta 20  . 
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35. 

Laki 
Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 §:n momentin 

19 kohta ja 6 §:n 1 momentti sellaisina kun ne ovat laissa 171/2014, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Maksuvelvollinen 

Finanssivalvonnan valvontamaksun on vel-
vollinen suorittamaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 
24 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Maksuvelvollinen 

Finanssivalvonnan valvontamaksun on vel-
vollinen suorittamaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 
26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 

6 §  

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvolli-
sen perusmaksun määrä euroina sekä maksun 
suorittamiseen velvolliset määräytyvät seu-
raavasti: 

6 §  

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvolli-
sen perusmaksun määrä euroina sekä maksun 
suorittamiseen velvolliset määräytyvät seu-
raavasti: 

 
 
Maksuvelvollinen  Perusmaksu  

euroina  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu arvopaperikeskus  

260 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletus-
suojarahasto  

12 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusra-
hasto  

2 000  

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö  1 000  
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö  200  
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto  3 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti rekiste-
röitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole 
rahastoyhtiön toimilupaa 

1 000 
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vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 10 luvun 2 §:n 3 
momentin mukaisella poikkeusluvalla toimiva 

2 000 

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö  3 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu säi-
lytysyhteisö 

3 000 

yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen 
hoitajista annetun lain mukainen säilytysyhteisö 

5 000 

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu eri-
tyinen säilytysyhteisö 

2 000 

talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) 
tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö  

6 000  

luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa 
(699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö  

10 000  

pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön omistusyhtei-
sö  

10 000  

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhtei-
sö  

1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusme-
klari  

1 000 Perusmaksua ko-
rotetaan 180 euroa jo-
kaista vakuutusmekla-
riyrityksen tai yksityi-
sen elinkeinonharjoit-
tajan palveluksessa 
olevaa valvontamak-
sun määräämisvuotta 
edeltävän vuoden päät-
tyessä rekisteröityä va-
kuutusmeklaria koh-
den.  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu tilinhoitaja  

6 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitettu keskusvastapuoli  

150 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta  
annetussa laissa tarkoitettu selvitysosapuoli  

12 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 
luvun 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 
9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto  

2 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija  

15 500 Perusmaksua 
korotetaan 16 000 eu-
roa, jos osakkeelle on 
kaupankäynnistä rahoi-
tusvälineillä annetun 
lain 5 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetut likvidit 
markkinat.  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu 
hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä ra-

12 500  
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hoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä 
markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa  
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on tä-
män lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkee-
seenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa  

10 500 Perusmaksua 
korotetaan 11 000 eu-
roa, jos osakkeelle on 
kaupankäynnistä rahoi-
tusvälineillä annetun 
lain 5 luvun 2 §:ssä 
tarkoitetut likvidit 
markkinat.  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

3 000  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi 
kuin osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi 
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetul-
la säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa  

3 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupan-
käynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen 
liikkeeseenlaskija  

4 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tussa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupan-
käynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun arvo-
paperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

1 000  

Eläketurvakeskus  10 000  
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta  1 000  
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 26 kohdassa tarkoitettu 
toimintayksikkö 

18 000 

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) 
tarkoitetun ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike  

1 000  

eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen 
ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike  

1 000  

kolmannen maan luottolaitoksen edustusto  1 000  
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutus-
edustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa 
sivuliike  

300  

markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa tar-
koitettu finanssialalla toimiva vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitet-
tu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 10 kohdassa tarkoi-
tettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa  

10 000  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 
20  . 
 

————— 
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36. 

Laki 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 5 §:n 9 kohta, 8 §:n 

1 momentin 2 b kohta ja 51 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 9 kohta ja 
8 §:n 1 momentin 2 b kohta laissa 1077/2008 sekä 51 §:n 1 momentin 4 kohta laissa 147/2007, 
seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia 

elinkeinotuloja ovat muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) tarkoitetun luottolaitoksen, sijoi-
tuspalveluyrityksen sekä sellaisen rahoituslai-
toksen, johon sovelletaan luottolaitoksen ti-
linpäätöstä koskevaa lainsäädäntöä, käypään 
arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoi-
tusvälineistä ja käyvän arvon suojauksesta 
luottolaitostoiminnasta annetun lain 151 §:n 
tai kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettu-
jen kansainvälisten tilinpäätösstandardien no-
jalla tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt ar-
vonnousut; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia 

elinkeinotuloja ovat muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (  
/  ) tarkoitetun luottolaitoksen, sijoituspalve-
luyrityksen sekä sellaisen rahoituslaitoksen, 
johon sovelletaan luottolaitoksen tilinpäätös-
tä koskevaa lainsäädäntöä, käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusväli-
neistä ja käyvän arvon suojauksesta luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 12 luvun 6 §:n tai 
kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien nojalla 
tuloslaskelmaan tuotoksi merkityt arvonnou-
sut; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskelpoi-
sia menoja ovat muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 b) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitetun luottolaitoksen, sijoituspalveluyri-
tyksen sekä sellaisen rahoituslaitoksen, johon 
sovelletaan luottolaitoksen tilinpäätöstä kos-
kevaa lainsäädäntöä, käypään arvoon tulos-
vaikutteisesti kirjattavista rahoitusvälineistä 
ja käyvän arvon suojauksesta luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 151 §:n tai kirjanpito-
lain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kansain-
välisten tilinpäätösstandardien nojalla tulos-
laskelmaan kuluksi merkityt arvonlaskut; 
 

8 § 
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel-

poisia menoja ovat muun ohessa: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 b) luottolaitostoiminnasta annetussa lais-
sa tarkoitetun luottolaitoksen, sijoituspalve-
luyrityksen sekä sellaisen rahoituslaitoksen, 
johon sovelletaan luottolaitoksen tilinpäätös-
tä koskevaa lainsäädäntöä, käypään arvoon 
tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusväli-
neistä ja käyvän arvon suojauksesta luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 12 luvun 6 §:n tai 
kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien nojalla 
tuloslaskelmaan kuluksi merkityt arvonlas-
kut; 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
51 § 

Hyödyke siirretään elinkeinotulolähteessä 
omaisuuslajista toiseen seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
151 §:n 1 momentissa tarkoitetut kaupan-
käyntitarkoituksessa pidetyt rahoitusvälineet 
todennäköistä luovutushintaa vastaavasta 
määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

51 § 
Hyödyke siirretään elinkeinotulolähteessä 

omaisuuslajista toiseen seuraavasti: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
12 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut kau-
pankäyntitarkoituksessa pidetyt rahoitusväli-
neet todennäköistä luovutushintaa vastaavas-
ta määrästä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 

 
 
 

37. 

Laki 
arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 13 a §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on 

laissa 148/2007, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Verovelvollisuus 

13 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verovelvollisuusryhmään voi kuulua vain: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain 
(121/2007) 15 §:ssä tarkoitettu omistusyhtei-
sö tai kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 3 lu-
vun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutus-
konsernin emoyhteisö; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 luku 

Verovelvollisuus 

13 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verovelvollisuusryhmään voi kuulua vain: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain (    /  
) 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettu omistusyhteisö 
tai kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 3 luvun 
1 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuutuskon-
sernin emoyhteisö; 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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38. 

Laki 
sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain (1183/2009) 6 §:n 6 momentti 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 

Säästövarojen sijoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Palveluntarjoajan tilintarkastajan on vähin-

tään kerran vuodessa annettava Finanssival-
vonnalle lausunto siitä, vastaavatko palvelun-
tarjoajan säästövarojen säilytystä koskevat 
järjestelyt 5 momentissa säädettyjä vaatimuk-
sia. 
 

6 § 

Säästövarojen sijoittaminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Palveluntarjoajan tulee toimittaa Finanssi-

valvonnalle kultakin kalenterivuodelta tilin-
tarkastajan antama lausunto siitä, vastaavat-
ko palveluntarjoajan säästövarojen säilytystä 
koskevat järjestelyt 5 momentissa säädettyjä 
vaatimuksia. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 20  . 
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39. 

Laki 
kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kiinteistörahastolain (1173/1997) 18 e §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on lais-

sa 164/2014, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

2 luku 

Verovelvollisuus 

 
18 e § 

Oikaisun ja muutoksen hakeminen kiinteis-
tönarviointilautakunnan päätökseen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Kiinteistönarviointilautakunnan oikaisuvaa-

timusasiassa tekemään päätökseen saa hakea 
muutosta hallinto-oikeudelta, jos hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

2 luku 

Verovelvollisuus 

18 e § 

Oikaisun ja muutoksen hakeminen kiinteis-
tönarviointilautakunnan päätökseen 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-
oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää va-
litusluvan. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan     päivänä  
kuuta 20  . 
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