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luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 16 b §, 26 §:n 1 momentti, 28 §,

29 g §:n 3 momentti, 29 h §:n 2 momentti, 39, 77, 90 ja 115 §, 119 §:n 1 momentti sekä
161 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 16 b §, 29 g §:n 3 momentti, 29 h §:n 2 momentti ja 90 § laissa
1357/2010, 26 §:n 1 momentti ja 28 § laissa 880/2008 ja 119 §:n 1 momentti laissa 568/2009,
sekä

lisätään lakiin uusi 3 a §, 15 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 16 c § ja siitä lailla 880/2008
kumotun 29 §:n tilalle uusi 29 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 a §

Euroopan unionin tekniset standardit

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten ohella luottolaitosta
koskevia määräyksiä on luottolaitosten liike-
toiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta
annetussa Euroopan parlamentin ja neuvos-
ton direktiivissä 2006/48/EY, jäljempänä
luottolaitosdirektiivi, tarkoitetuissa Euroopan

komission asetuksella tai päätöksellä anne-
tuissa teknisissä standardeissa.

15 §

Omistusyhteisö
— — — — — — — — — — — — —

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
ETA-valvontaviranomaisille, Euroopan ko-
missiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle.
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16 b §

Arvopaperistaminen

Arvopaperistamisella tarkoitetaan tässä
laissa luottolaitosdirektiivin 4 artiklan
36—44 kohdassa tarkemmin määriteltyjä jär-
jestelyjä, joissa omaisuuseriä muutetaan uu-
siksi omaisuuseriksi jakamalla saamiseen tai
muuhun omaisuuserään liittyvä luottoriski
etuoikeusluokkiin siten, että:

1) järjestelyyn perustuvat maksut riippu-
vat saamisen tai saamisryhmän tuotosta; ja

2) etuoikeusluokkien järjestys määrää tap-
pioiden jakautumisen järjestelyn voimassa-
oloaikana.

16 c §

Euroopan pankkiviranomainen, Euroopan
pankkikomitea ja Euroopan

järjestelmäriskikomitea

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 pankkiko-
miteaa.

Euroopan järjestelmäriskikomitealla tar-
koitetaan tässä laissa finanssijärjestelmän
makrotason 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.

26 §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimi-
lupa rekisteröitäväksi. Toimiluvan myöntä-
misestä on lisäksi ilmoitettava Euroopan

pankkiviranomaiselle. Perustettavalle yrityk-
selle ja kotipaikan Suomeen siirtävälle eu-
rooppayhtiölle myönnetty toimilupa rekiste-
röidään samalla kun yritys rekisteröidään.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan
peruuttaminen

Toimiluvan peruuttamisesta ja toiminnan
rajoittamisesta säädetään Finanssivalvonnasta
annetun lain (878/2008) 26 ja 27 §:ssä. Fi-
nanssivalvonnan on ilmoitettava toimiluvan
peruuttaminen rekisteröitäväksi. Toimiluvan
peruuttaminen on lisäksi ilmoitettava Euroo-
pan komissiolle, Euroopan pankkiviranomai-
selle, talletussuojarahastolle sekä tämän lain
7 luvussa tarkoitetulle vakuusrahastolle ja si-
joittajien korvausrahastolle, jos luottolaitos
on rahaston jäsen.

29 §

Toimilupavaatimuksista ilmoittaminen

Finanssivalvonnan on ilmoitettava Euroo-
pan komissiolle ja Euroopan pankkiviran-
omaiselle tämän luvun ja sen nojalla annettu-
jen säännösten ja määräysten mukaiset vaati-
mukset toimiluvan myöntämisestä.

29 g §

Sivuliikkeen toimiluvan myöntäminen

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimilu-

van myöntämisestä Euroopan komissiolle,
Euroopan pankkiviranomaiselle, Euroopan
pankkikomitealle, talletussuojarahastolle ja,
jos sivuliike tarjoaa sijoituspalvelua, sijoitta-
jien korvausrahastolle.
— — — — — — — — — — — — —

29 h §

Sivuliikkeen toimiluvan peruuttaminen ja
toiminnan rajoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Toimiluvan peruuttamisesta on ilmoitet-

tava Euroopan komissiolle, Euroopan pank-
kiviranomaiselle, Euroopan pankkikomitealle
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ja talletussuojarahastolle sekä sijoittajien kor-
vausrahastolle, jos kolmannen maan luotto-
laitos on rahaston jäsen.

39 §

Luottolaitoksen kuuluminen ulkomaiseen
konsolidointiryhmään tai ulkomaiseen

rahoitus- 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

2) voidaan osoittaa, että konsolidoitu va-
kavaraisuus, konsolidoidut suuret asiakasris-
kit, konsolidointiryhmän sisäinen valvonta ja
riskienhallintamenetelmät sekä omistusyhtei-
sön omistajien ja johdon sopivuus ja luotetta-
vuus vastaavat tämän lain mukaisia vaati-
muksia.

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 luot-
tolaitosten tai suomalaiseen sijoituspalvelu-
yritykseen rinnastettavien ulkomaisten yritys-
ten valvonnasta vastaavilta ulkomaan viran-
omaisilta ja Euroopan pankkiviranomaiselta.
Finanssivalvonnan on lisäksi tehtyään pää-
töksen ilmoitettava siitä näille viranomaisille,
Euroopan komissiolle ja, jos konsolidointi-
ryhmään kuuluu suomalaiseen sijoituspalve-
luyritykseen rinnastettava ulkomainen yritys,
jonka kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa,
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta

luottolaitokseen, jonka konsolidoidusta val-
vonnasta vastaa toisen ETA-valtion valvonta-
viranomainen, jos tämä viranomainen on kat-
sonut, että konsolidointiryhmä täyttää 1 mo-
mentissa säädetyt edellytykset.

Mitä 1 ja 3 momentissa säädetään konsoli-
dointiryhmästä ja konsolidoidusta valvon-
nasta, sovelletaan vastaavasti rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymään ja sen valvontaan.

77 §

Kehittyneiden menetelmien soveltaminen
konsolidointiryhmässä

Finanssivalvonta voi hyväksyä konsolidoin-
tiryhmän emoyrityksen sekä sen kaikkien sel-
laisten tytäryritysten, jotka ovat luottolaitok-
sia, ulkomaisia luottolaitoksia, sijoituspalve-
luyrityksiä tai suomalaisiin sijoituspalveluyri-
tyksiin rinnastuvia ulkomaisia yrityksiä, yh-
teisestä hakemuksesta 59 ja 62—64 §:ssä tar-
koitetun menetelmän käyttämisen yhtenäisesti
koko konsolidointiryhmässä, jos menetelmä
täyttää sille tässä laissa asetetut vaatimukset.

Jos luottolaitoksella on tytäryrityksiä, jotka
ovat ulkomaisia luottolaitoksia tai suomalai-
siin sijoituspalveluyrityksiin rinnastettavia ul-
komaisia yrityksiä ja niiden kotipaikka on
toisessa ETA-valtiossa, 1 momentissa tarkoi-
tetun hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi,
että näiden tytäryritysten valvonnasta vastaa-
vat viranomaiset ovat antaneet suostumuk-
sensa hyväksymiseen. Finanssivalvonta voi
kuitenkin kuultuaan edellä tarkoitettuja viran-
omaisia päättää hyväksymisestä ilman kaik-
kien viranomaisten suostumusta, jos viran-
omaiset eivät kuuden kuukauden kuluessa
hakemuksen vastaanottamisesta ole saavutta-
neet asiassa yhteisymmärrystä. Jos Finanssi-
valvonta tai jokin edellä tässä momentissa
tarkoitetuista muista toimivaltaisista viran-
omaisista on ennen tässä momentissa sääde-
tyn kuuden kuukauden määräajan päättymistä
saattanut asian Euroopan pankkiviranomaisen
käsiteltäväksi siten kuin Euroopan pankkival-
vontaasetuksen 19 artiklassa säädetään, Fi-
nanssivalvonnan on odotettava Euroopan
pankkiviranomaisen ratkaisua ja toimittava
sen mukaisesti.

Finanssivalvonta voi päättää 1 momentissa
tarkoitetun menetelmän hyväksymisestä eh-
doin, jotka vastaavat sellaisen ETA-valtion
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lakia, jossa konsolidointiryhmään kuuluvalla
ulkomaisella luottolaitoksella tai sijoituspal-
veluyritykseen rinnastettavalla ulkomaisella
yrityksellä on kotipaikka. Päätöksen edelly-
tyksenä on, että siihen on luottolaitoksen te-
hokkaan valvonnan edellyttämä painava syy.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta, jos luottolaitoksen emoyritys on ulkomai-
nen luottolaitos tai ulkomaisen luottolaitoksen
omistusyhteisö ja sen konsolidoituun valvon-
taan sovelletaan toisen ETA-valtion lakia.

90 §

Yhteistyö taloudellisen aseman valvonnassa

Finanssivalvonta valvoo 5 luvun säännös-
ten noudattamista yhteistyössä sellaisten ul-
komaisten luottolaitosten tai ulkomaisten si-
joituspalveluyritysten valvonnasta vastaavien
viranomaisten kanssa, jotka valvovat luotto-
laitoksen kanssa samaan 73 §:n 1 momentissa
tarkoitettuun tai ulkomaiseen konsolidointi-
ryhmään kuuluvia yrityksiä.

Finanssivalvonnan tarkastusoikeudesta, oi-
keudesta saada tietoja ja velvollisuudesta an-
taa tietoja säädetään Finanssivalvonnasta an-
netussa laissa. Jos Finanssivalvonta vastaa
sellaisen luottolaitoksen konsolidoidusta val-
vonnasta, jonka konsolidointiryhmään kuuluu
yksi tai useampi ulkomainen ETA-luottolai-
tos, Finanssivalvonnan on viivytyksettä il-
moitettava Euroopan pankkivalvonta-asetuk-
sen 18 artiklassa tarkoitetusta ja siihen rin-
nastettavasta kriisitilanteesta seuraaville vi-
ranomaisille ja annettava niille hallussaan
olevat näiden viranomaisten tehtäviensä hoi-
tamiseksi tarvittavat tiedot:

1) konsolidointiryhmään kuuluvien sään-
neltyjen yritysten valvonnasta vastaavat ulko-
maiset ETA-valvontaviranomaiset;

2) Euroopan pankkiviranomainen;
3) Euroopan järjestelmäriskikomitea.
Edellä 2 momentissa säännellyllä yrityk-

sellä tarkoitetaan toisessa ETA-valtiossa toi-
miluvan saanutta yritystä, joka vastaa tässä
laissa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspal-
veluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua
sijoituspalveluyritystä, sijoitusrahastolaissa
tarkoitettua rahastoyhtiötä, vakuutusyhtiö-
laissa tarkoitettua vakuutusyhtiötä tai maksu-
laitoslaissa tarkoitettua maksulaitosta.

Jos Finanssivalvonta vastaa sellaisen luot-

tolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta,
jonka konsolidointiryhmään kuuluu yksi tai
useampi ulkomainen ETA-luottolaitos, Fi-
nanssivalvonnan on pyrittävä yhdessä tällai-
sen ulkomaisen ETA-luottolaitoksen kotival-
tion valvontaviranomaisen kanssa saamaan
aikaan yhteisymmärrys 85 ja 86 §:n sovelta-
misesta luottolaitoksen konsolidoidun vaka-
varaisuuden hallintaan. Finanssivalvonnan on
pyydettävä asiasta lausunto Euroopan pank-
kiviranomaiselta, jos joku tässä momentissa
tarkoitetuista viranomaisista sitä pyytää.

Jos yhteisymmärrystä 85 tai 86 §:n sovel-
tamisesta ei ole saavutettu neljän kuukauden
kuluessa siitä, kun Finanssivalvonta on laati-
nut 85 §:n 1 momentissa tarkoitetun arvion ja
antanut sen tiedoksi tämän pykälän 4 mo-
mentissa tarkoitetuille viranomaisille, Finans-
sivalvonta voi yksin päättää 85 ja 86 §:n so-
veltamisesta luottolaitoksen konsolidoidun
vakavaraisuuden hallintaan. Finanssivalvon-
nan on annettava 85 §:ssä tarkoitettu arvio ja
86 §:ssä tarkoitettu päätös viivytyksettä tie-
doksi 4 momentissa tarkoitetuille viranomai-
sille. Jos kuitenkin Finanssivalvonta tai jokin
4 momentissa tarkoitetuista muista toimival-
taisista viranomaisista on ennen tässä mo-
mentissa säädetyn neljän kuukauden määrä-
ajan päättymistä saattanut asian Euroopan
pankkiviranomaisen käsiteltäväksi siten kuin
Euroopan pankkivalvonta-asetuksen 19 artik-
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 konsolidointiryh-
mään kuuluu suomalainen luottolaitos, Fi-
nanssivalvonnan on ennen 85 §:ssä tarkoite-
tun arvion tai 86 §: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 4 ja 6 momentissa tarkoitettu arvio
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tai päätös on arvioitava vuosittain uudelleen
noudattaen, mitä edellä tässä pykälässä sääde-
tään, taikka erityisestä syystä useamminkin,
jos edellä tässä pykälässä tarkoitettu ulkomai-
nen ETA-valvontaviranomainen sitä pyytää.

Jos Euroopan pankkiviranomaiselta on
pyydetty lausunto 4 momentissa tarkoitetussa
tapauksessa tai 6 momenttia sovellettaessa,
Finanssivalvonnan on otettava lausunto huo-
mioon päätöksessään ja, jos päätös poikkeaa
merkittävästi lausunnosta, perusteltava poik-
keaminen.

115 §

Vakuusrahaston säännöt

Vakuusrahaston säännöissä on mainittava:
1) rahaston nimi ja kotipaikka;
2) talletuspankin rahaston jäseneksi otta-

misesta 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, eroami-
sikä, toimikausi sekä hallituksen päätösvaltai-
suus ja tehtävät;

6) perusteet rahaston vuotuisen ylijäämän
käyttämisestä;

7) rahaston tilikausi;
8) tilintarkastajien lukumäärä ja toimi-

kausi;
9) sääntöjen muuttamistapa;
10) rahaston purkamisesta.
Vakuusrahaston säännöt ja niiden muutok-

set on toimitettava Finanssivalvonnalle tie-
doksi siten kuin Finanssivalvonta tarkemmin
määrää.

119 §

Tuen myöntäminen

Vakuusrahaston varoista voidaan vakuus-
rahaston päättämin ehdoin antaa avustuslai-
noja tai avustuksia rahastoon kuuluvalle talle-
tuspankille, jos se on joutunut sellaisiin talou-
dellisiin 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.
— — — — — — — — — — — — —

161 §

Sivuliikkeen perustaminen ETA-valtioon

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on kieltäydyttävä 2 mo-

mentissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä,
jos se havaitsee, että luottolaitoksen taloudel-
linen tilanne ja hallinto eivät täytä luottolai-
tokselle tässä laissa säädettyjä vaatimuksia.
Sivuliikettä ei voida perustaa, jos Finanssival-
vonta on kieltäytynyt tekemästä ilmoitusta.
Finanssivalvonnan on ilmoitettava kieltäyty-
mistä koskevasta päätöksestä Euroopan ko-
missiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 2011.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies
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