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L a k i

N:o 599

talletuspankkien yhteenliittymästä

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään talletuspankkien yh-
teenliittymän (yhteenliittymä) keskusyhtei-
sönä toimivan osuuskunnan (keskusyhteisö)
sekä keskusyhteisön jäsenenä olevan talletus-
pankin ja muun luottolaitoksen (jäsenluotto-
laitos) sekä yhteenliittymään kuuluvien mui-
den yritysten toiminnalle asetettavista vaati-
muksista. Keskusyhteisöön sovelletaan
osuuskuntalakia (1488/2001) ja jäsenluotto-
laitokseen luottolaitostoiminnasta annettua

lakia (121/2007), jollei tästä laista muuta
johdu.

2 §

Yhteenliittymä

Yhteenliittymän muodostavat:
1) keskusyhteisö;
2) keskusyhteisön konsolidointiryhmään

kuuluvat yritykset;
3) jäsenluottolaitokset;
4) jäsenluottolaitosten konsolidointiryh-

miin kuuluvat yritykset;
5) sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitok-

set ja palveluyritykset, joiden äänivallasta
edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli
puolet.
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Yhteenliittymä syntyy, kun keskusyhteisö
on rekisteröity tai, jos keskusyhteisön toimi-
lupaa on hakenut aikaisemmin rekisteröity
osuuskunta, sen tämän lain mukaiset säännöt
on rekisteröity, ja se on saanut tämän lain
mukaisen toimiluvan toimia yhteenliittymän
keskusyhteisönä.

Tätä lakia sovellettaessa vakuutusyhtiötä,
joka ei merkittävässä määrin harjoita muuta
liiketoimintaa kuin luottovakuutusten myön-
tämistä yhteenliittymän jäsenluottolaitoksille,
pidetään palveluyrityksenä.

Yhteenliittymän purkautumisesta sääde-
tään 10 §:ssä.

3 §

Yhteenliittymän muodostamisen yleiset
edellytykset

Yhteenliittymän muodostamisen yleisenä
edellytyksenä on, että:

1) keskusyhteisö ohjaa ja valvoo jäsenluot-
tolaitoksiaan tämän lain mukaisesti;

2) yhteenliittymään kuuluvien yritysten
yhdisteltyä omien varojen vähimmäismäärää
ja maksuvalmiutta valvotaan konsolidoidusti
yhteenliittymän tasolla tämän lain mukai-
sesti;

3) keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitos-
tensa veloista ja jäsenluottolaitokset ovat vel-
volliset osallistumaan yksittäisen jäsenluotto-
laitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tarvit-
taviin tukitoimiin ja keskusyhteisön yksittäi-
sen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman
velan maksuun tämän lain mukaisesti;

4) enemmistö jäsenluottolaitoksista on tal-
letuspankkeja.

4 §

Keskusyhteisö

Keskusyhteisö on osuuskuntalain 1 luvun
2 §:ssä tarkoitettu osuuskunta, joka on oikeu-
tettu ohjaamaan jäsenluottolaitoksia. Keskus-
yhteisöllä on oltava tämän lain 2 luvun mu-
kainen toimilupa.

Keskusyhteisö saa tarjota yhteenliittymään
kuuluvien yritysten tarvitsemia palveluja,
omistaa osakkeita ja osuuksia yhteenliitty-
mään kuuluvissa yrityksissä ja harjoittaa

muuta yhteenliittymän kannalta perusteltua
sijoitustoimintaa. Keskusyhteisö ei saa har-
joittaa merkittävässä määrin muuta liiketoi-
mintaa. Yhteenliittymään kuuluvaan yrityk-
seen rinnastetaan tätä momenttia sovelletta-
essa myös rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tar-
koitettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluva yritys, jos keskusyhteisö tai sen jä-
senluottolaitos on mainitussa laissa tarkoi-
tettu ryhmittymän omistusyhteisö.

Keskusyhteisön konsolidointiryhmään lue-
taan keskusyhteisö sekä sellainen luottolaitos,
siihen rinnastettava ulkomainen luottolaitos,
rahoituslaitos ja palveluyritys, joka on kesku-
syhteisön kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoi-
tettu tytäryritys.

5 §

Keskusyhteisön säännöt

Sen lisäksi, mitä osuuskuntalain 2 luvun 5
ja 6 §:ssä säädetään, keskusyhteisön sään-
nöissä on määrättävä, että:

1) keskusyhteisö on tässä laissa tarkoitetun
yhteenliittymän keskusyhteisö, joka muodos-
taa yhteenliittymän yhdessä muiden tämän
lain 2 §:ssä tarkoitettujen yritysten kanssa;

2) keskusyhteisön jäseneksi voidaan ottaa
ainoastaan luottolaitos, jonka säännöt tai yh-
tiöjärjestys ovat tämän lain 6 §:ssä säädetyn
mukaiset;

3) keskusyhteisö vastaa jäsenluottolaitos-
ten veloista ja sitoumuksista tämän lain mu-
kaisesti;

4) keskusyhteisöllä on velvollisuus tämän
lain mukaisesti valvoa jäsenluottolaitosten
toimintaa, antaa niille niiden maksuvalmiu-
den ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita
riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta
ja sisäisestä valvonnasta sekä antaa niille oh-
jeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden nou-
dattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn ti-
linpäätöksen laatimisessa;

5) keskusyhteisön jäsenillä on keskusyhtei-
sön selvitystilassa ja konkurssissa osuuskun-
talain 15 luvun 11 §:ssä tarkoitettu rajaton
lisämaksuvelvollisuus, jonka määräytymispe-
rusteena on jäsenluottolaitoksen viimeksi
vahvistetun taseen loppusumma;

6) keskusyhteisöllä on oikeus vahvistaa jä-
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senluottolaitoksille yleisiä toimintaperiaat-
teita noudatettaviksi näiden yhteenliittymän
kannalta merkittävässä toiminnassa.

Keskusyhteisön säännöissä voidaan mää-
rätä, että osuuskuntalain 4 luvun 5 §:n estä-
mättä keskusyhteisön tytäryhteisö saa osallis-
tua osuuskunnan kokoukseen ja että tällai-
sella tytäryhteisöllä on osuuskunnan kokouk-
sessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

6 §

Jäsenluottolaitoksen säännöt ja yhtiöjärjestys

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,
jäsenluottolaitoksen säännöissä tai yhtiöjär-
jestyksessä on määrättävä, että:

1) jäsenluottolaitos on säännöissä mainitun
keskusyhteisön jäsen ja kuuluu tässä laissa
tarkoitettuun yhteenliittymään;

2) keskusyhteisö valvoo tämän lain mukai-
sesti jäsenluottolaitoksen toimintaa, vahvistaa
sen noudatettaviksi 5 §:ssä tarkoitetut toimin-
taperiaatteet sekä antaa jäsenluottolaitokselle
sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tur-
vaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien
hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäi-
sestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten ti-
linpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yh-
teenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laati-
misessa;

3) jäsenluottolaitos on velvollinen osallis-
tumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitysti-
lan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin
sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitok-
sen puolesta suorittaman velan maksuun 5
luvun mukaisesti.

Jäsenluottolaitoksen muuta kuin 8 §:ssä
tarkoitettua keskusyhteisöstä eroamista tar-
koittavaa sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen
muutosta ei saa merkitä kaupparekisteriin,
ellei keskusyhteisö ole hyväksynyt muutosta.

7 §

Keskusyhteisön jäseneksi liittyminen

Luottolaitos voidaan ottaa keskusyhteisön
jäseneksi, kun sen 6 §:n mukaiset säännöt tai
yhtiöjärjestys on hyväksytty. Päätös sääntö-
jen tai yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä on
pätevä vain, jos sen puolesta on osuuskunnan

tai isäntien kokouksessa annettu vähintään
kaksi kolmasosaa äänestykseen osallistunei-
den äänistä tai jos sitä on yhtiökokouksessa
kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa an-
netuista äänistä ja kokouksessa edustetuista
osakkeista.

8 §

Keskusyhteisön jäsenyydestä eroaminen ja
erottaminen sekä jäsenluottolaitoksen

sulautuminen

Jäsenluottolaitoksella on oikeus erota kes-
kusyhteisöstä päättämällä sääntöjen tai yhtiö-
järjestyksen 6 §:ssä tarkoitettujen määräysten
muuttamisesta sekä ilmoittamalla siitä kirjal-
lisesti keskusyhteisön hallitukselle, jos yh-
teenliittymään kuuluvien yritysten omien va-
rojen yhdistelty määrä säilyy 19 §:ssä sääde-
tyn mukaisena eroamisen jälkeenkin. Päätös
on pätevä vain, jos sen puolesta on annettu
tai sitä kannattaa 7 §:n mukainen äänten ja
osakkeiden enemmistö. Vakavaraisuuden säi-
lyminen on todettava keskusyhteisön tilintar-
kastajien varmentamalla laskelmalla.

Jäsenluottolaitos voidaan erottaa keskus-
yhteisöstä osuuskuntalain 3 luvun 5 §:n mu-
kaisesti tai jos jäsenluottolaitos on laiminlyö-
nyt noudattaa keskusyhteisön tämän lain
17 §:n nojalla antamia ohjeita tavalla, joka
merkittävästi vaarantaa maksuvalmiuden tai
vakavaraisuuden hallintaa taikka tilinpäätök-
sen laatimista koskevien yhtenäisten periaat-
teiden soveltamista tai niiden noudattamisen
valvontaa yhteenliittymässä, taikka jos jäsen-
luottolaitos muuten toimii olennaisesti kesku-
syhteisön vahvistamien yhteenliittymän yleis-
ten toimintaperiaatteiden vastaisesti. Keskus-
yhteisön on ilmoitettava Finanssivalvonnalle
erottamisperusteesta ja erottamista käsittele-
västä osuuskunnan elimen kokouksesta vii-
meistään samalla, kun osuuskunta toimittaa
jäsenelle osuuskuntalain 3 luvun 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun ilmoituksen.

Edellytyksenä jäsenluottolaitoksen sulau-
tumiselle muuhun kuin toiseen jäsenluottolai-
tokseen on sen lisäksi, mitä muualla laissa
säädetään, että sulautumisesta ilmoitetaan
kirjallisesti keskusyhteisön hallitukselle en-
nen sulautumissuunnitelman hyväksymistä ja
että yhteenliittymään kuuluvien yritysten
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omien varojen yhdistelty määrä säilyy
19 §:ssä säädetyn mukaisena. Vastaanotta-
vaan luottolaitokseen ja muuhun yritykseen
sovelletaan, mitä 27 §:ssä säädetään eron-
neesta ja erotetusta jäsenluottolaitoksesta.
Mainitussa pykälässä säädetty määräaika las-
ketaan sulautumisen rekisteröintiä lähinnä
seuraavasta tilinpäätöspäivästä.

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 157 §:ssä säädetään osavuosikat-
sauksesta ja vuosikatsauksesta.

Keskusyhteisön on laadittava keskusyhtei-
sön ja sen jäsenluottolaitosten tilinpäätösten
tai konsernitilinpäätösten yhdistelmänä tilin-
päätös noudattaen kirjanpitolain 7 a luvun
1 §:ssä tarkoitettuja kansainvälisiä tilinpää-
tösstandardeja, jollei jäljempänä tässä mo-
mentissa toisin säädetä. Yhdistelty tilinpäätös
käsittää myös sellaiset yhteisöt, joissa edellä
tarkoitetuilla yhteisöillä yhdessä on kirjanpi-
tolaissa tarkoitettu määräysvalta. Siltä osin
kuin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja ei
voida soveltaa yhteenliittymän erityisen ra-
kenteen vuoksi, keskusyhteisön hallituksen
on hyväksyttävä vastaavat, yhteenliittymän
rakenteeseen soveltuvat tilinpäätösperiaatteet.

Keskusyhteisön tilintarkastajien on nou-
dattaen soveltuvin osin luottolaitostoimin-
nasta annetun lain säännöksiä tarkastettava
yhdistelty tilinpäätös, joka on esiteltävä ja
annettava tiedoksi keskusyhteisön varsinai-
selle osuuskunnan kokoukselle.

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 tytäryrityk-
sistä on laadittava yhdistelty osavuosikatsaus
ja vuosikatsaus noudattaen soveltuvin osin,
mitä 2 momentissa ja luottolaitostoiminnasta
annetun lain 157 §:ssä säädetään. Keskusyh-

teisön jäsenluottolaitoksen on annettava jo-
kaiselle sitä pyytävälle jäljennös yhdistellystä
osavuosikatsauksesta niin kuin luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 156 §:ssä säädetään.

Jäsenluottolaitoksen tulee antaa keskusyh-
teisölle tilinpäätöstietojen yhdistelyä varten
tarpeelliset tiedot. Keskusyhteisöllä ja sen ti-
lintarkastajalla on lisäksi oikeus yhdistellyn
tilinpäätöksen tarkastamista varten saada jäl-
jennös jäsenluottolaitoksen tilintarkastusta
koskevista asiakirjoista sen estämättä, mitä
jäsenluottolaitoksen ja sen tilintarkastajan sa-
lassapitovelvollisuudesta muualla laissa sää-
detään. Mitä tässä momentissa säädetään jä-
senluottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti
muuhun 2 momentissa tarkoitettuun yhtei-
söön.

10 §

Yhteenliittymää koskevien säännösten
soveltamisen lakkaaminen

Jos yhteenliittymälle tässä laissa asetetut
vaatimukset eivät täyty, keskusyhteisön on
viipymättä ilmoitettava siitä Finanssivalvon-
nalle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin vaatimus-
ten täyttämiseksi. Finanssivalvonnan on saa-
tuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai muu-
ten tiedon siitä, että vaatimukset eivät täyty,
asetettava keskusyhteisölle määräaika, jonka
kuluessa vaatimusten on täytyttävä. Jos vaati-
musta ei ole määräajassa täytetty, Finanssi-
valvonta voi peruuttaa keskusyhteisön toimi-
luvan.

Tämän lain soveltaminen lakkaa, kun kes-
kusyhteisön toimilupa peruutetaan.

2 luku

Keskusyhteisön toimilupa

11 §

Toimilupahakemus

Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta
keskusyhteisön toimiluvan. Toimilupahake-
mukseen liitettävistä selvityksistä säädetään
valtiovarainministeriön asetuksella.

Jos toimiluvan myöntämisen edellytyksiä
koskevat, 1 momentissa tarkoitetut tiedot
muuttuvat olennaisesti toimiluvan myöntämi-
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sen jälkeen, keskusyhteisön on ilmoitettava
muutoksista Finanssivalvonnalle sen tarkem-
min määräämällä tavalla.

12 §

Toimilupapäätös

Finanssivalvonnan on annettava toimilu-
paa koskeva päätös kuuden kuukauden kulu-
essa hakemuksen vastaanottamisesta tai, jos
hakemus 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 vastaanottami-
sesta.

Finanssivalvonnalla on oikeus toimiluvan
hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan kesku-
syhteisön toimintaa koskevia, valvonnan kan-
nalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja. Fi-
nanssivalvonta voi toimiluvan myöntämisen
jälkeen keskusyhteisön hakemuksesta muut-
taa toimiluvan ehtoja.

Jos toimilupaa koskevaa päätöstä ei ole
annettu 1 momentissa säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valitus
tehdään ja käsitellään kuten hakemuksen hyl-
käämistä koskeva valitus tehdään ja käsitel-
lään. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes
päätös on annettu. Finanssivalvonnan on il-
moitettava päätöksen antamisesta muutoksen-
hakuviranomaiselle, jos päätös on annettu va-
lituksen jälkeen. Tässä momentissa tarkoite-
tun valituksen tekemiseen ja käsittelyyn so-
velletaan muilta osin Finanssivalvonnasta an-
netun lain (878/2008) 73 §:ää.

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 luottolaitok-
sesta.

Toimilupa voidaan myöntää keskusyhtei-
sölle myös ennen sen rekisteröimistä.

14 §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimi-
lupa rekisteröitäväksi.

15 §

Toiminnan aloittaminen

Keskusyhteisö voi aloittaa toimintansa,
jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu, välit-
tömästi sen jälkeen, kun toimilupa on myön-
netty ja keskusyhteisö on toimittanut Finans-
sivalvonnalle 2 momentissa tarkoitetut tiedot
sekä, jos toimilupa on myönnetty perustetta-
valle osuuskunnalle, osuuskunta on rekiste-
röity.

Keskusyhteisö ei saa aloittaa toimintaansa
ennen kuin se on toimittanut Finanssivalvon-
nalle:

1) keskusyhteisöä koskevan täydellisen
kaupparekisteriotteen, johon sisältyvät sään-
nöt;

2) hallituksen jäsenten ja varajäsenten, toi-
mitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
sekä tilintarkastajien ja varatilintarkastajien
nimet ja muut tarvittavat tiedot;

3) jos keskusyhteisöllä on hallintoneu-
vosto, sen jäsenten ja varajäsenten nimet ja
muut tarvittavat tiedot sekä hallintoneuvoston
vahvistamat keskusyhteisön toimintaa ja hal-
lintoneuvoston valitsemia tarkastajia koske-
vat yleiset ohjeet.

Jos 2 momentissa mainituissa tiedoissa ta-
pahtuu muutos, se on viipymättä ilmoitettava
Finanssivalvonnalle.

16 §

Toimiluvan peruuttaminen

Finanssivalvonta voi peruuttaa keskusyh-
teisön toimiluvan, jollei keskusyhteisö täytä
19 §:ssä säädettyjä vaatimuksia, sekä Finans-
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sivalvonnasta annetun lain 26 §:n 1 momen-
tin 1 ja 3 kohdassa ja 2 momentissa säädetyin
edellytyksin. Toimiluvan peruuttamiseen so-
velletaan lisäksi viimeksi mainitun pykälän
3—5 momenttia.

Keskusyhteisön 5 luvun säännöksiin perus-
tuvat oikeudet ja velvollisuudet, jotka ovat
syntyneet ennen toimiluvan peruuttamista, ei-
vät lakkaa toimiluvan peruuttamisen joh-
dosta.

3 luku

Yhteenliittymän ohjaus, riskienhallinta ja
vakavaraisuus

17 §

Yhteenliittymän ohjaus

Keskusyhteisö ohjaa yhteenliittymän toi-
mintaa ja antaa siihen kuuluville yrityksille
ohjeita niiden maksuvalmiuden ja vakavarai-
suuden turvaamiseksi niiden riskien hallin-
nasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä
valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpää-
tösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliitty-
män 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 jäsenluottolai-
toksille yleisiä toimintaperiaatteita noudatet-
taviksi näiden yhteenliittymän kannalta mer-
kittävässä toiminnassa.

Keskusyhteisön velvollisuudesta valvoa
ohjeiden noudattamista säädetään 20 §:ssä.

18 §

Yleissäännös yhteenliittymään kuuluvien
yritysten 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 hal-
linto 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.

19 §

Yhteenliittymään kuuluvien yritysten
yhdistelty omien varojen vähimmäismäärä

ja yhteenliittymän vakavaraisuuden hallinta

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
vakavaraisuusvaatimuksesta, 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,
jonka jäsen jäsenluottolaitos on.

Vakuutusyhtiöön, joka ei merkittävissä
määrin harjoita muuta liiketoimintaa kuin
luottovakuutusten myöntämistä yhteenliitty-
män jäsenluottolaitoksille, sovelletaan tätä
pykälää laskettaessa yhteenliittymän omien
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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
omien varojen vähimmäismäärän laskemi-
seen sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta
annetussa 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
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
oltava 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
yhteenliittymän vakavaraisuutta koskevia tie-
toja sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta
annetun lain 82 ja 83 §:ssä säädetään luotto-
laitoksen vakavaraisuustietojen julkistami-
sesta. Keskusyhteisöön sovelletaan lisäksi,

mitä mainituissa pykälissä säädetään konsoli-
dointiryhmän emoyrityksestä.

Finanssivalvonta antaa tarkemmat mää-
räykset tässä pykälässä mainittujen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain säännösten sovel-
tamisesta yhteenliittymään kuuluviin yrityk-
siin.

20 §

Vakavaraisuuden valvonta

Keskusyhteisö valvoo, että yhteenliitty-
mään kuuluvat yritykset toimivat niiden ta-
loudellista asemaa koskevien lakien ja asetus-
ten, viranomaisten antamien määräysten,
sääntöjensä ja yhtiöjärjestystensä sekä kesku-
syhteisön 17 §:n nojalla antamien ohjeiden
mukaisesti.

Jos keskusyhteisö havaitsee, ettei yhteen-
liittymään kuuluvan yrityksen toiminta ole
edellä sanottujen säännösten tai määräysten
mukaista, keskusyhteisön on ilmoitettava
asiasta Finanssivalvonnalle viipymättä. Jos
keskusyhteisö havaitsee, että yhteenliitty-
mään kuuluva yritys on laiminlyönyt noudat-
taa keskusyhteisön 17 §:n nojalla antamia
ohjeita tavalla, joka merkittävästi vaarantaa
yhtenäisten maksuvalmiuden tai vakavarai-
suuden hallinnan taikka tilinpäätöksen laati-
mista koskevien periaatteiden soveltamisen
tai niiden noudattamisen valvonnan yhteen-
liittymässä tai joka on omiaan vaarantamaan
jäsenluottolaitoksen oman vakavaraisuuden
tai maksuvalmiuden, keskusyhteisön on il-
moitettava siitä Finanssivalvonnalle ja esitet-
tävä tarpeelliset toimenpiteet ohjeiden nou-
dattamisen varmistamiseksi.

Yhteenliittymään kuuluva yritys on velvol-
linen antamaan keskusyhteisölle sen asetta-
massa kohtuullisessa määräajassa kaikki sen
vaatimat tiedot ja selvitykset, jotka ovat tar-
peen keskusyhteisön tässä laissa säädettyjen
tehtävien suorittamiseksi.

Finanssivalvonnalla on oikeus viranomais-
ten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuu-
den estämättä antaa keskusyhteisölle tässä
momentissa tarkoitettuja tietoja, jos keskus-
yhteisö ei saa tietoja yhteenliittymään kuulu-
valta yritykseltä asettamassaan määräajassa.
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4 luku

Jäsenluottolaitoksen vakavaraisuus ja sen
valvonta

21 §

Jäsenluottolaitoksen omien varojen ja konso-
lidoitujen omien varojen vähimmäismäärä

Keskusyhteisön suostumuksella jäsenluot-
tolaitokseen voidaan jättää soveltamatta, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n 1
ja 2 momentissa säädetään omien varojen
vähimmäismäärästä ja mainitun lain 76 §:ssä,
79 §:n 1 momentissa ja 80 §:ssä konsolidoi-
tujen omien varojen vähimmäismäärästä. Jä-
senluottolaitoksella on kuitenkin oltava mai-
nituissa lainkohdissa tarkoitettujen riskien
kattamiseksi omia varoja ja konsolidoituja
omia varoja vähintään tämän pykälän 2—4
momentissa 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
enintään kolmeksi vuodeksi, kun suostumus
koskee 2 momentissa tarkoitettua poikkeusta,
ja enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan,
kun suostumus koskee 3 tai 4 momentissa
tarkoitettua 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 mää-
rästä.

Jäsenluottolaitoksen, johon sovelletaan 1
momenttia, luottolaitostoiminnasta annetun
lain 67 §:ssä tarkoitettu asiakasriski ei saa
nousta määrään, joka ylittää 40 prosenttia
luottolaitoksen omista varoista tai, jos maini-
tun pykälän 1 momentissa tarkoitettu asiakas-
yhteisö on jäsenluottolaitoksen emoyritys tai
tytäryritys tai emoyrityksen tytäryritys, mää-
rään, joka ylittää 35 prosenttia luottolaitoksen
omista varoista. Luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 69 §:ssä tarkoitettujen suurten
asiakasriskien yhteenlaskettu määrä ei saa

ylittää 1200:aa prosenttia jäsenluottolaitoksen
omista varoista. Mitä tässä momentissa sää-
detään asiakasriskeistä ja omista varoista, so-
velletaan vastaavasti konsolidoituihin asia-
kasriskeihin ja konsolidoituihin omiin varoi-
hin. Jäsenluottolaitoksen asiakasriskinä ei
oteta huomioon yhteenliittymään kuuluvaan
toiseen luottolaitokseen tai ulkomaiseen luot-
tolaitokseen, sijoituspalveluyritykseen tai sii-
hen rinnastettavaan ulkomaiseen yritykseen,
rahoituslaitokseen taikka palveluyritykseen
kohdistuvaa asiakasriskiä.

Jäsenluottolaitos, johon sovelletaan 1 mo-
menttia, ei saa sijoittaa luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 71 §:ssä tarkoitettuihin
sijoituksiin enempää kuin 25 prosenttia luot-
tolaitoksen omista varoista. Jäsenluottolaitok-
sella saa olla 1 momentissa tarkoitettuja sijoi-
tuksia enintään 75 prosenttia luottolaitoksen
omista varoista. Mitä tässä momentissa sää-
detään sijoitusten määrästä ja omista varoista,
sovelletaan vastaavasti sijoitusten konsolidoi-
tuun määrään ja konsolidoituihin omiin va-
roihin.

22 §

Eräiden luottolaitostoiminnasta annetun lain
säännösten soveltaminen

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain
45 §:ssä säädetään luottolaitoksen kanssa sa-
maan konserniin ja 48 §:ssä samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluvista yrityksistä, sovelle-
taan vastaavasti jäsenluottolaitoksen kanssa
samaan yhteenliittymään kuuluviin yrityk-
siin.

Jos yhden tai useamman jäsenluottolaitok-
sen omien varojen tai konsolidoitujen omien
varojen määrä alittaa tämän lain 21 §:ssä
säädetyn määrän, jäsenluottolaitokseen sovel-
letaan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun
lain 87 §:ssä säädetään.

Jäsenluottolaitoksen on ilmoitettava luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 84 §:ssä tar-
koitetut tiedot Finanssivalvonnan sijasta kes-
kusyhteisölle niin kuin mainitussa pykälässä
säädetään.

Keskusyhteisön on laadittava luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 85 §:ssä tarkoitettu
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arvio siitä, täyttävätkö jäsenluottolaitokset
niiden taloudelliselle asemalle luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 5 luvussa ja tässä lu-
vussa asetetut vaatimukset.

Jäsenluottolaitokseen sovelletaan, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 §:n 1
momentissa säädetään poikkeusten myöntä-
misestä.

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 jäsenluottolai-
tokseen, mukaan lukien määrä, jolla omien
varojen vähimmäismäärä alittaa kunkin
21 §:ssä tarkoitetun luottolaitostoiminnasta
annetun lain mukaisen omien varojen vaati-
muksen.

Keskusyhteisö ei saa antaa 1 momentissa
tarkoitettua suostumusta jäsenluottolaitok-
selle, joka on laiminlyönyt noudattaa keskus-
yhteisön antamia 17 §:ssä tarkoitettuja oh-
jeita, jos laiminlyönti ei ole vähäinen. Kesku-
syhteisö voi antaa tässä pykälässä tarkoitetun
suostumuksen enintään kolmeksi vuodeksi
kerrallaan.

5 luku

Keskusyhteisön maksuvelvollisuus ja
jäsenluottolaitosten keskinäinen vastuu

24 §

Keskusyhteisön maksuvelvollisuus

Keskusyhteisö on velvollinen suorittamaan
tässä luvussa tarkoitettuna tukitoimena jäsen-
luottolaitokselle määrän, joka on tarpeen jä-
senluottolaitoksen selvitystilan estämiseksi.
Keskusyhteisö vastaa tässä luvussa säädetyn
mukaisesti jäsenluottolaitoksen niistä ve-
loista, joita ei saada suoritetuksi jäsenluotto-
laitoksen varoista.

25 §

Jäsenluottolaitosten keskinäinen vastuu

Jäsenluottolaitos on velvollinen suoritta-
maan tässä luvussa säädetyin perustein kes-
kusyhteisölle osuutensa määrästä, jonka kes-
kusyhteisö on suorittanut joko toiselle jäsen-
luottolaitokselle tukitoimena taikka toisen jä-
senluottolaitoksen velkojalle maksuna erään-
tyneestä velasta, johon velkoja ei ole saanut
suoritusta velalliseltaan. Jäsenluottolaitok-
sella on lisäksi keskusyhteisön maksukyvyt-
tömyystilanteessa osuuskuntalain 15 luvun
mukainen rajaton lisämaksuvelvollisuus kes-
kusyhteisön veloista.

Jäsenluottolaitosten vastuu määrästä, jonka
keskusyhteisö on jonkin jäsenluottolaitoksen
puolesta tämän velkojalle suorittanut, jakau-
tuu jäsenluottolaitosten kesken niiden vii-
meksi vahvistettujen taseiden loppusumman
mukaisessa suhteessa.

26 §

Jäsenluottolaitoksen velvollisuus osallistua
tukitoimiin

Jos jäsenluottolaitoksen omat varat tai kon-
solidoidut varat vähenevät alle luottolaitos-
toiminnasta annetussa laissa tai, jos jäsen-
luottolaitokseen sovelletaan 21 §:n mukaisia
alempia vaatimuksia, mainitussa pykälässä
säädetyn vähimmäismäärän, yhteenliittymän
keskusyhteisöllä on oikeus saada luottoa yh-
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teenliittymään kuuluvilta muilta jäsenluotto-
laitoksilta keskusyhteisön säännöissä tarkem-
min mainituin perustein perimällä jäsenluot-
tolaitoksilta ylimääräisiä takaisinmaksettavia
maksuja käytettäviksi jäsenluottolaitoksen
selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin 2
momentin mukaisiin tukitoimiin. Jäsenluotto-
laitoksilta tämän momentin nojalla perittä-
vien maksujen vuotuinen yhteenlaskettu
määrä saa kunakin tilikautena olla yhteensä
enintään viisi tuhannesosaa kunkin jäsenluot-
tolaitoksen viimeksi vahvistetun taseen lop-
pusummasta.

Tässä pykälässä tarkoitettuja tukitoimia
ovat pääomalainan myöntäminen jäsenluotto-
laitokselle ja osake-, osuus-, sijoitusosuus- tai
kantarahastopääoman sijoittaminen jäsenluot-
tolaitokseen. Tässä momentissa tarkoitettu
pääomasijoitus voidaan antaa myös suoraan
vastaanottavalle luottolaitokselle, johon 1
momentissa tarkoitettu jäsenluottolaitos su-
lautuu.

Keskusyhteisön on viipymättä maksettava
takaisin jäsenluottolaitoksille niiltä tämän
momentin nojalla perittyä määrää sitä mukaa
kuin keskusyhteisölle kertyy varoja 2 mo-
mentissa tarkoitettujen sijoitusten pääoman
palautuksina, samassa suhteessa kuin maksua
on peritty jäsenluottolaitoksilta. Keskusyhtei-
sön on lisäksi maksettava samoin perustein
jäsenluottolaitoksille määrä, jonka keskusyh-
teisö saa tässä momentissa tarkoitetun sijoi-
tuksen tuottona.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun jäsenluot-
tolaitoksen keskusyhteisöltä olevan saamisen
pääomaa vastaava määrä mahdollisella vero-
velalla oikaistuna on vähennettävä jäsenluot-
tolaitoksen omista varoista.

27 §

Keskusyhteisön velvollisuus maksaa
jäsenluottolaitoksen erääntynyt velka

Velkoja, joka ei ole saanut jäsenluottolai-
tokselta suoritusta erääntyneestä saatavastaan
(päävelka), voi vaatia suoritusta keskusyhtei-
söltä, kun päävelka on erääntynyt.

Jos selvitystilassa olevan jäsenluottolaitok-
sen selvitysmiehet ovat selvitysmenettelyssä
muuten kuin 1 momentissa tarkoitetussa ta-

pauksessa todenneet, että jäsenluottolaitoksen
velat ylittävät sen varat, selvitysmiesten on
laadittava vajauksesta laskelma ja vaadittava
keskusyhteisöä suorittamaan vajauksen
määrä jäsenluottolaitokselle.

Jos keskusyhteisölle on esitetty 1 tai 2
momentissa tarkoitettu vaatimus, keskusyh-
teisön on viipymättä, kuitenkin viimeistään
30 päivän kuluttua vaatimuksen esittämisestä,
laadittava laskelma (osittelulaskelma) kunkin
jäsenluottolaitoksen 25 §:n mukaisesta vas-
tuuosuudesta ja annettava se tiedoksi jäsen-
luottolaitoksille. Jäsenluottolaitoksen on suo-
ritettava maksuosuutensa keskusyhteisölle tä-
män säännöissä määrätyssä ajassa, kuitenkin
viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun se
on saanut tiedoksi tässä momentissa tarkoite-
tun laskelman.

Keskusyhteisöllä on oikeus saada jäsen-
luottolaitokselta takaisin määrä, jonka kesku-
syhteisö on tämän pykälän nojalla maksanut
jäsenluottolaitoksen velkojalle tai jäsenluot-
tolaitokselle. Keskusyhteisön on viivytyk-
settä sen jälkeen, kun se on saanut jäsenluot-
tolaitokselta takaisin kokonaan tai osittain
tässä momentissa tarkoitetun määrän, mak-
settava saatu määrä takaisin 3 momentissa
tarkoitetuille jäsenluottolaitoksille niiden 25
§:n mukaisesti lasketun vastuuosuuden suh-
teessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua jäsenluot-
tolaitosta ei saa asettaa konkurssiin velkojan
hakemuksesta ennen kuin velkoja on vaatinut
1 momentissa tarkoitettua päävelkaa keskus-
yhteisöltä 1 momentissa tarkoitetulla tavalla
ja 3 momentissa maksamiselle säädetty mää-
räaika on päättynyt. Edellä 2 momentissa tar-
koitettua jäsenluottolaitosta ei saa asettaa
konkurssiin ennen kuin selvitysmiehet ovat
esittäneet keskusyhteisölle 2 momentissa tar-
koitetun vaatimuksen ja 3 momentissa mak-
samiselle säädetty määräaika on päättynyt.

28 §

Selvitystilassa olevan jäsenluottolaitoksen
maksuvelvollisuus

Mitä tässä luvussa säädetään jäsenluotto-
laitoksen maksuvelvollisuudesta, sovelletaan
myös selvitystilassa olevaan jäsenluottolai-
tokseen.
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Selvitystilassa olevan jäsenluottolaitoksen
varoja ei saa ryhtyä jakamaan osakkeen- tai
osuudenomistajille ennen kuin viisi vuotta on
kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä,
jolloin selvitystila on alkanut, jollei osak-
keen- tai osuudenomistaja aseta turvaavaa va-
kuutta.

29 §

Keskusyhteisön jäsenyydestä eronneen
tai erotetun jäsenluottolaitoksen

maksuvelvollisuus

Mitä tässä luvussa säädetään jäsenluotto-
laitoksen maksuvelvollisuudesta, sovelletaan
myös luottolaitokseen, joka on eronnut tai
erotettu keskusyhteisön jäsenyydestä, jos sen
kalenterivuoden päättymisestä, jolloin jäsen-
luottolaitos on eronnut tai erotettu, on kulu-
nut vähemmän kuin viisi vuotta silloin, kun
maksuvelvollisuutta koskeva vaatimus esite-
tään luottolaitokselle.

30 §

Poikkeus jäsenluottolaitoksen maksu-
velvollisuudesta

Mitä edellä tässä luvussa säädetään jäsen-
luottolaitoksen maksuvelvollisuudesta, ei so-
velleta jäsenluottolaitokseen, jonka omien va-
rojen tai konsolidoitujen omien varojen
määrä alittaa taikka maksuvelvollisuuden
täyttämisen seurauksena alittaisi jäsenluotto-
laitoksen luottolaitostoiminnasta annetussa
laissa tai, jos jäsenluottolaitokseen sovelle-
taan 21 §:n mukaisia alempia vaatimuksia,
mainitussa pykälässä säädetyn omien varojen
tai konsolidoitujen omien varojen vähim-
mäismäärän. Tässä momentissa tarkoitettua
jäsenluottolaitosta ei oteta huomioon lasket-
taessa 25 §:ssä tarkoitettuja jäsenluottolaitos-
ten suhteellisia vastuuosuuksia.

31 §

Jäsenluottolaitoksen maksuvelvollisuuden
täytäntöönpano

Jos jäsenluottolaitos on laiminlyönyt suo-
rittaa tämän luvun mukaisen maksun keskus-

yhteisölle, maksun määrä voidaan periä ulos-
ottoteitse vahvistetun ja Finanssivalvonnan
hyväksymän osittelulaskelman nojalla niin
kuin lainvoimaisen tuomion täytäntöönpa-
nosta säädetään. Jos maksua ei saada joltain
jäsenluottolaitokselta perityksi, on laadittava
uusi osittelulaskelma, jossa puuttuva määrä
jaetaan muiden jäsenluottolaitosten maksetta-
vaksi.

6 luku

Valvonta

32 §

Yhteenliittymään kuuluvien yritysten valvonta

Yhteenliittymän keskusyhteisöä valvoo Fi-
nanssivalvonta niin kuin tässä laissa ja Fi-
nanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään.
Keskusyhteisön jäsenluottolaitoksia ja muita
yhteenliittymään kuuluvia yrityksiä valvovat
Finanssivalvonta niin kuin tässä laissa ja Fi-
nanssivalvonnasta annetussa laissa säädetään
sekä keskusyhteisö niin kuin tässä laissa sää-
detään.

Keskusyhteisö valvoo, että yhteenliitty-
mään kuuluvat yritykset toimivat rahoitus-
markkinoita koskevien lakien, asetusten, vi-
ranomaisten antamien määräysten, sääntö-
jensä ja yhtiöjärjestystensä sekä keskusyhtei-
sön 17 §:n nojalla antamien ohjeiden mukai-
sesti. Keskusyhteisön tehtävistä yhteenliitty-
mään kuuluvien yritysten taloudellisen
aseman valvonnassa säädetään lisäksi 3 lu-
vussa.

Finanssivalvonta valvoo, että keskusyh-
teisö ohjaa ja valvoo jäsenluottolaitosten toi-
mintaa tämän lain säännösten mukaisesti ja
että yhteenliittymään kuuluvat yritykset täyt-
tävät tämän lain vaatimukset.

Jos yhteenliittymään kuuluva yritys on
20 §:ssä tarkoitetulla tavalla laiminlyönyt
noudattaa mainitussa pykälässä tarkoitettuja
ohjeita, Finanssivalvonnan on asetettava koh-
tuullinen määräaika, jonka kuluessa yrityksen
on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin oh-
jeiden riittävän noudattamisen varmistami-
seksi. Jos yhteenliittymään kuuluva yritys ei
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ole määräajassa ryhtynyt tarvittaviin toimen-
piteisiin, Finanssivalvonta voi päättää sen li-
säksi, mitä sen toimivaltuuksista muualla
laissa säädetään, että jäsenluottolaitokseen la-
kataan soveltamasta, mitä 21 ja 23 §:ssä sää-
detään.

Finanssivalvonnan on kuultava keskusyh-
teisöä ennen kuin tekee 3 momentissa tarkoi-
tetun päätöksen, joka voi vaikuttaa merkittä-
västi jäsenluottolaitoksen toimintaan tai toi-
mintaedellytyksiin taikka yhteenliittymän 3
luvun mukaiseen ohjaukseen, riskien hallin-
taan tai vakavaraisuuteen.

33 §

Keskusyhteisön ilmoitus- ja tietojen-
antovelvollisuus

Keskusyhteisön on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle yhteenliittymän ja jäsenluottolai-
toksen vakavaraisuuden sekä asiakasriskien
ja elinkeinoyhteisöjen omistusta koskevien
rajoitusten valvonnan samoin kuin riskikes-
kittymien ja sisäisten liiketoimien seurannan
kannalta tarpeelliset tiedot neljännesvuosit-
tain sekä 23 §:ssä tarkoitettu arvio vuosittain.
Keskusyhteisö on lisäksi velvollinen anta-
maan Finanssivalvonnalle kaikki sen vaati-
mat tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen
yhteenliittymään kuuluvien yritysten valvon-
taa varten.

Finanssivalvonta voi antaa keskusyhtei-
sölle yhteenliittymän valvonnan kannalta tar-
peellisia määräyksiä tässä pykälässä säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä.

34 §

Yhteenliittymään kuuluvan yrityksen ilmoitus-
velvollisuus

Yhteenliittymään kuuluva yritys on velvol-
linen antamaan Finanssivalvonnalle kaikki
sen vaatimat tiedot ja selvitykset, jotka ovat
tarpeen yhteenliittymän konsolidoitua val-
vontaa sekä keskusyhteisön ja jäsenluottolai-
tosten konsolidoitua valvontaa varten.

7 luku

Erinäiset säännökset

35 §

Talletusten tiliehdot

Jäsenluottolaitoksen talletusten tiliehdoista
on käytävä ilmi, että jäsenluottolaitos kuuluu
tässä laissa tarkoitettuun yhteenliittymään.

36 §

Yhdenvertaisuusperiaate

Keskusyhteisö ei saa antaessaan ohjeita,
suorittaessaan valvontaa tai muuten hoitaes-
saan tässä laissa tarkoitettuja tehtäviään aset-
taa yhteenliittymään kuuluvia yrityksiä kes-
kenään eriarvoiseen asemaan ilman perustel-
tua syytä.

37 §

Keskusyhteisön toimivalta ja vastuu

Keskusyhteisön suorittaessa tässä laissa
tarkoitettua valvontatehtävää sen oikeuksista
on soveltuvin osin voimassa, mitä säädetään
Finanssivalvonnasta annetun lain 32 §:ssä Fi-
nanssivalvonnan koollekutsumis- ja läsnäolo-
oikeudesta, mainitun lain 29 §:ssä Finanssi-
valvonnasta ja sen asettamasta asiamiehestä
sekä mainitun lain 18, 19, 23 ja 24 §:ssä
tarkastus- ja tietojensaantioikeudesta.

Keskusyhteisön edustajan vastuusta ja es-
teellisyydestä tämän hoitaessa 6 luvun mu-
kaista valvontatehtäväänsä on voimassa, mitä
Finanssivalvonnasta annetun lain 34 §:ssä
säädetään.

38 §

Salassapitovelvollisuus

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain
141 ja 142 §:ssä säädetään henkilöistä ja
luottolaitoksesta, sovelletaan vastaaviin kes-
kusyhteisön henkilöihin ja keskusyhteisöön.
Yhteenliittymään kuuluvat yritykset, vakuus-
rahasto, johon keskusyhteisön jäsenluottolai-
tokset kuuluvat, sekä jäsenluottolaitosten kes-

2072 N:o 599



kinäinen vakuutusyhtiö saavat lisäksi mainit-
tujen pykälien estämättä antaa tietoja toisil-
leen. Tässä momentissa tarkoitettuja tietoja
saa luovuttaa kuitenkin ainoastaan henkilölle,
jota koskee edellä mainituissa pykälissä sää-
detty tai sitä vastaava salassapitovelvollisuus.

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.

40 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa osuuspan-
keista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annetun lain (1504/2001) mukai-
sesti perustetun keskusyhteisön on haettava
tässä laissa tarkoitettu toimilupa ja keskusyh-
teisön ja sen jäsenluottolaitoksen saatettava
sääntönsä tämän lain mukaisiksi viimeistään
18 kuukauden kuluttua tämän lain voimaan-
tulosta. Tässä momentissa tarkoitettuun toi-
milupahakemukseen ei sovelleta, mitä 11 §:n
1 momentissa säädetään toimilupahakemuk-
seen liitettävistä selvityksistä.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 600

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 48 §:n

9 momentti sekä
muutetaan 3 §, 21 §:n 2 momentti, 30 §:n 2 momentti, 36 a §:n 4 ja 5 momentti, 36 b §,

49 §:n 2 momentti, 55 §:n 7 momentti, 99 §:n 2 momentti, 156 §:n 6 momentti, 157 §:n 4
momentti, 179 §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohta, 180 §:n 2 momentin 2 kohta sekä
181 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § laissa 880/2008 sekä 36 a §:n 4 ja 5 momentti, 36 b § ja 49 §:n
2 momentti laissa 929/2007, seuraavasti:

3 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo
Finanssivalvonta. Säästöpankkeja valvoo li-
säksi säästöpankkitarkastus ja talletuspank-
kien yhteenliittymään kuuluvia talletuspank-
keja ja muita jäsenluottolaitoksia yhteenliitty-
män keskusyhteisö. Tässä laissa oleva viit-
taus Rahoitustarkastukseen tarkoittaa viitta-
usta Finanssivalvontaan.

21 §

Toiminimi

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, yritys saa käyttää toiminimessään viitta-
usta sen kanssa samaan konserniin tai talle-
tuspankkien yhteenliittymään kuuluvan talle-
tuspankin toiminimeen.
— — — — — — — — — — — — —

30 §

Talletuspankille sallittu liiketoiminta

— — — — — — — — — — — — —
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.
— — — — — — — — — — — — —

36 a §

Asiamiehen käyttäminen ja muu merkittävän
toiminnon ulkoistaminen

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen, joka toimiluvan myöntä-

misen jälkeen aikoo harjoittaa liiketoimintaa
asiamiehen välityksellä tai muuten ulkoistaa
liiketoimintansa kannalta merkittävän toimin-
non muulle kuin samaan konsolidointiryh-
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mään tai talletuspankkien yhteenliittymään
kuuluvalle, on ilmoitettava ulkoistamisesta
etukäteen Finanssivalvonnalle. Luottolaitok-
sen ja ulkoistettua toimintaa hoitavan väli-
sessä sopimussuhteessa tapahtuvista merkit-
tävistä muutoksista on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle. Finanssivalvonta antaa tarvitta-
vat tarkemmat määräykset ilmoituksen sisäl-
löstä.

Edellä 4 momentissa tarkoitettua ilmoi-
tusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos asia-
mies tai muu ulkoistettua toimintaa hoitava
kuuluu luottolaitoksen kanssa samaan konso-
lidointiryhmään tai talletuspankkien yhteen-
liittymästä annetussa laissa (599/2010) tar-
koitettuun yhteenliittymään.
— — — — — — — — — — — — —

36 b §

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
sillä on oikeus luovuttaa tiedot edelleen Fi-
nanssivalvonnalle ja lisäksi säästöpankkitar-
kastukselle, jos luottolaitos on säästöpankki-
tarkastuksen valvonnassa, tai talletuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisölle, jos
luottolaitos on keskusyhteisön valvonnassa.

49 §

Yleissäännös riskienhallinnasta

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen riskienhallintaan ja muu-

hun sisäiseen valvontaan liittyvien tehtävien
siirtämiseen sellaisen yrityksen hoidettavaksi,
joka ei kuulu luottolaitoksen kanssa samaan
konsolidointiryhmään tai samaan talletus-
pankkien yhteenliittymään, sovelletaan, mitä
36 a ja 36 b §:ssä säädetään.

55 §

Omien varojen vähimmäismäärä

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankkien yhteenliittymän jäsen-

luottolaitosten omien varojen vähimmäismää-
rästä säädetään erikseen talletuspankkien yh-
teenliittymästä annetussa laissa.

99 §

Talletuspankin kannatusmaksun suuruus

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankkien yhteenliittymään kuulu-

ville talletuspankeille lasketaan yhteinen kan-
natusmaksu talletuspankkien yhteenliitty-
mästä 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 tämän lain 55 §:n 1 momentin
mukaisesti lasketun omien varojen vähim-
mäismäärän suhteessa. Finanssivalvonnan lu-
valla kannatusmaksu voidaan jakaa myös
muulla tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

156 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
julkistaminen

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankkien yhteenliittymästä anne-

tussa laissa tarkoitetun yhteenliittymän kes-
kusyhteisön jäsenluottolaitoksen velvollisuu-
desta pitää nähtävänä yhteenliittymän yhdis-
telty tilinpäätös säädetään talletuspankkien
yhteenliittymästä annetussa laissa.

157 §

Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankkien yhteenliittymän keskus-

yhteisön velvollisuudesta laatia ja julkistaa
yhteenliittymän osavuosikatsaus ja vuosikat-
saus säädetään talletuspankkien yhteenliitty-
mästä annetussa laissa.
— — — — — — — — — — — — —
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179 §

Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten mene-
telmää koskevat siirtymäsäännökset

Sellaisen luottolaitoksen, johon sovelletaan
59 §:n 1 momenttia, omien varojen vähim-
mäismäärä, oikaistuna 48 §:n 3 momentissa
tarkoitettujen tehtyjen arvonalennusten ja
odotettujen tappioiden erotuksella, ei saa alit-
taa:
— — — — — — — — — — — — —

3) määrää, joka vuosina 2009—2011 vas-
taa 80 prosenttia siitä omien varojen vähim-
mäismäärästä, joka on laskettu niiden vaka-
varaisuusvaatimusten mukaisesti, jotka olivat
voimassa tämän lain voimaan tullessa, taikka,
jos luottolaitos ei tämän lain voimaan tullessa
ollut velvollinen noudattamaan mainittuja va-
kavaraisuusvaatimuksia, Finanssivalvonnan
luvalla määrää, joka vastaa 80 prosenttia 58
ja 178 §:n mukaisesti lasketusta omien varo-
jen vähimmäismäärästä.
— — — — — — — — — — — — —

180 §

Toiminnallisia riskejä koskevat
siirtymäsäännökset

— — — — — — — — — — — — —
Sellaisen luottolaitoksen, johon sovelletaan

62 §:n 4 momenttia, omien varojen vähim-
mäismäärä ei saa alittaa:
— — — — — — — — — — — — —

2) vuosina 2009—2011 määrää, joka vas-
taa 80 prosenttia siitä omien varojen vähim-
mäismäärästä, joka on laskettu niiden vaka-
varaisuusvaatimusten mukaisesti, jotka olivat
voimassa tämän lain voimaan tullessa, taikka,
jos luottolaitos ei tämän lain voimaan tullessa
ollut velvollinen noudattamaan mainittuja va-
kavaraisuusvaatimuksia, Finanssivalvonnan
luvalla määrää, joka vastaa 80 prosenttia 60
§:n mukaisesti lasketusta omien varojen vä-
himmäismäärästä.
— — — — — — — — — — — — —

181 §

Markkinariskejä koskevat siirtymäsäännökset

Finanssivalvonta voi sallia, että ne luotto-
laitokset, jotka ovat saaneet ennen tämän lain
voimaantuloa luvan käyttää omien varojen
direktiivin V liitteen mukaista sisäistä mallia
erityisriskin laskemiseen, saavat enintään
vuoden 2010 loppuun saakka käyttää tällaista
mallia tämän lain voimaan tullessa säädetyin
edellytyksin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 601

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain
muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä

joulukuuta 2001 annetun lain (1504/2001) 2, 10 ja 11 luku niihin myöhemmin tehtyine
muutoksineen sekä 59 § sekä

muutetaan 1 ja 56 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi laissa 124/2007 ja 56 § viimeksi
mainitussa laissa, seuraavasti:

1 §
Tätä lakia sovelletaan osuuskuntamuotoi-

seen talletuspankkiin (osuuspankki) ja muu-
hun osuuskuntamuotoiseen luottolaitokseen,
joista käytetään jäljempänä tässä laissa nimi-
tystä luottolaitos. Tätä lakia sovelletaan li-
säksi osuuspankkiosakeyhtiöihin niin kuin 7
luvussa säädetään.

Luottolaitokseen sovelletaan osuuskuntala-
kia (1488/2001), jollei jäljempänä tässä laissa
tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) toisin säädetä.

56 §
Finanssivalvonnalla on oikeus, jos se kat-

soo tallettajien tai sijoitusosuuden omistajien

edun sitä vaativan, nostaa vahingonkorvaus-
kanne luottolaitoksen lukuun luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 167 §:ssä mainittua
henkilöä tai yhteisöä vastaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Sen estämättä, mitä tässä laissa säädetään,
tämän lain voimaantulon jälkeenkin tämän
lain voimaan tullessa toimivaan osuuspank-
kien yhteenliittymään sovelletaan kumotun
3 §:n 2 momentin 3 kohtaa ja mainitun pykä-
län 4 ja 6 momenttia sekä tällaiseen yhteen-
liittymään kuuluvaan jäsenosuuspankkiin ku-
mottua 59 §:ää.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 602

säästöpankkilain 128 §:n kumoamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tällä lailla kumotaan 28 päivänä joulu-

kuuta 2001 annetun säästöpankkilain
(1502/2001) 128 §.

2 §
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-

kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 603

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992)

1 §:n 3 momentti, 11, 11 a, 12 ja 12 b §, sellaisina kuin ne ovat laissa 567/2009, seuraavasti:

1 §

Rahaston tehtävä

— — — — — — — — — — — — —
Rahaston varoista voidaan merkitä suoma-

laisen talletuspankin ja sen suomalaisen
omistusyhteisön, jäljempänä omistusyhteisö,
osakkeita ja osuuksia, myöntää lainaa pan-
kille ja sen omistusyhteisölle sekä talletus-
pankkien yhteenliittymästä annetussa laissa
(599/2010) tarkoitetulle keskusyhteisölle, an-
taa niiden ottamille lainoille takauksia sekä
myöntää pankille ja sen omistusyhteisölle
sekä keskusyhteisölle muutakin rahoitustu-
kea, jos se on tarpeellista pankin tai yhteen-
liittymän toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden
vakauden turvaamiseksi.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Rahoitustuen hakeminen

Edellä 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulle
pankille, sen omistusyhteisölle tai keskusyh-

teisölle taikka 1 §:n 4 momentissa tarkoite-
tulle omaisuudenhoitoyhtiölle annettava ra-
hoitustuki myönnetään pankin, sen omistus-
yhteisön, keskusyhteisön tai omaisuudenhoi-
toyhtiön hakemuksesta.

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:

1) pankin vakavaraisuus tai konsolidoitu
vakavaraisuus on heikentynyt tai sen voidaan
odottaa heikentyvän niin, että edellytyksiä
jatkaa toimiluvan mukaista toimintaa ei ole;

2) pankilla ei ole esittää riittäviä toimenpi-
teitä vakavaraisuutensa ja konsolidoidun va-
kavaraisuutensa saattamiseksi luottolaitostoi-
minnasta annetussa laissa (121/2007) edelly-
tetyn mukaiseksi taikka vakavaraisuutensa ja
konsolidoidun vakavaraisuutensa säilyttämi-
seksi mainitun lain mukaisena eikä vakava-
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raisuuden ja konsolidoidun vakavaraisuuden
turvaaminen ole mahdollista ilman valtion
rahoitustukea; ja

3) pankin selvitystila tai konkurssi voi joh-
taa vakaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla.

Jos pankki tai omistusyhteisö ei tee tukiha-
kemusta valtioneuvoston asettamassa koh-
tuullisessa määräajassa, valtioneuvosto voi
päättää, että pankin tai sen omistusyhteisön
osakkeet tai pääomalainat tai muun kuin osa-
keyhtiömuotoisen pankin liiketoiminta lunas-
tetaan 12 b §:ssä säädetyssä järjestyksessä
rahastolle.

Pankkia ja omistusyhteisöä ei saa asettaa 2
momentissa tarkoitetun määräajan kuluessa
eikä tukihakemuksen viranomaiskäsittelyn
kestäessä selvitystilaan eikä konkurssiin.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu päätös
tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa. Val-
tiovarainministeriön on ennen päätöksen te-
kemistä pyydettävä asiassa lausunto Suomen
Pankilta ja Finanssivalvonnalta. Valtioneu-
voston 1 momentin nojalla tekemää päätöstä
on noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
jollei muutoksenhakuviranomainen toisin
määrää.

12 §

Tukiehdot

Tukitoimiin voidaan liittää tuettavan pan-
kin, omistusyhteisön ja keskusyhteisön liike-
toimintaa ja hallinnon järjestämistä koskevia
ehtoja.

Takaisin maksettava rahoitustuki voidaan
jättää kokonaan tai osittain takaisin peri-
mättä, jos eduskunta niin päättää.

12 b §

Tuen kohteena olevan yhteisön osakkeiden,
pääomalainojen ja liiketoiminnan

lunastaminen

Edellä 12 a §:ssä tarkoitetun tukiehdon
soveltamisen sijasta tuen kohteena olevan
Suomessa toimiluvan saaneen osakeyhtiö-
muotoisen pankin tai sen suomalaisen omis-
tusyhteisön osakkeet voidaan valtioneuvos-

ton päätöksellä lunastaa täyttä korvausta vas-
taan rahastolle tai 1 §:n 4 momentissa tarkoi-
tetulle yhtiölle. Täytenä korvauksena pide-
tään osakkeelle arvioitua käypää arvoa sen
jälkeen, kun pankin vahvistetun taseen osoit-
tamat tappiot ja niiden lisäksi lunastusvuoden
ja kolmen sitä seuraavan vuoden arvioidut
tappiot on katettu osakepääomaa alentamalla.
Arvion tulevista tappioista tulee perustua luo-
tettavaan selvitykseen pankin luottokannan ja
muiden sijoitusten riskipitoisuudesta sekä pe-
rusteltuun näkemykseen tappioiden todennä-
köisyydestä ja ajoittumisesta. Arvioitujen
tappioiden selvittämiseksi pankissa on suori-
tettava 14 a §:ssä tarkoitettu erityistarkastus.
Osakkeiden lunastusmenettelyyn sovelletaan
muutoin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain
(624/2006) 18 luvun 2—11 §:ssä säädetään.
Rahaston ei tarvitse asettaa lunastushinnan
maksamiselle mainitun 18 luvun 6 §:ssä tar-
koitettua vakuutta.

Mitä 1 momentissa säädetään osakkeista,
sovelletaan vastaavasti pääomalainoihin.

Jos Suomessa toimiluvan saanut pankki ei
ole osakeyhtiö, sen liiketoiminta voidaan lu-
nastaa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Lii-
ketoiminnan käypä arvo arvioidaan tällöin
siten kuin 1 momentissa säädetään osakkeen
käyvän arvon arvioimisesta.

Säästöpankki, jonka liiketoiminta on lu-
nastettu 3 momentin mukaisesti, voidaan
muuttaa säätiöksi siten kuin siitä säädetään
säästöpankkilain 92 §:n 2 ja 3 momentissa.

Jos tuen kohteena on muu kuin 1 momen-
tissa tarkoitettu yhteisö, tuen ehdoksi on ase-
tettava, että valtiovarainministeriöllä on oi-
keus nimetä tuen kohteena olevan yhteisön
hallituksen jäsenten enemmistö tai että val-
tiolle voidaan muulla tavalla turvata riittävä
määräysvalta tuen kohteena olevassa yhtei-
sössä.

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös tehdään
valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtiova-
rainministeriön on ennen päätöksen tekemistä
pyydettävä asiassa lausunto Suomen Pankilta
ja Finanssivalvonnalta. Päätöksen edellytyk-
senä on, että valtion etu ei ole riittävästi
turvattavissa 12 a §:n mukaisella tukiehdolla.
Jos päätös koskee osakkeiden lunastamista,
edellytyksenä on lisäksi, että osakkeen- tai
osuudenomistajien yhdenvertaisuutta ei lou-
kata ilman painavaa syytä. Valtioneuvoston
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päätökseen, siltä osin kuin se koskee lunas-
tusoikeuden olemassaoloa, ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 604

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan Finanssivalvonnasta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (878/2008) 4 §:n 4

momentin 2 kohta,
muutetaan 4 §:n 2 momentin 13 kohta ja 3 momentti, 13 §:n 1 momentin 1 kohta, 27 §:n 5

momentti ja 28 §:n 2 momentti sekä
lisätään 4 §:n 2 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 301/2010, uusi 14 kohta

seuraavasti:

4 §

Valvottavat

— — — — — — — — — — — — —
Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä

laissa:
— — — — — — — — — — — — —

13) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetussa laissa (580/1996) tarkoitettua,
muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saa-
neen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen si-
vuliikettä;

14) talletuspankkien yhteenliittymästä an-
netussa laissa (599/2010) tarkoitettua yhteen-
liittymän keskusyhteisöä.

Toimilupavalvottavaan rinnastetaan tämän
lain 3 luvun säännöksiä sovellettaessa vakuu-
tusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitettu va-
kuutusyhdistys, vakuutuskassalaissa
(1164/1992) tarkoitettu vakuutuskassa, eläke-
säätiölaissa (1774/1995) tarkoitettu eläkesää-

tiö, luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen,
vakuutusyhtiön ja vakuutusyhdistyksen omis-
tusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmit-
tymien valvonnasta annetussa laissa
(699/2004) tarkoitettu ryhmittymän omistus-
yhteisö niin kuin mainitussa luvussa sääde-
tään.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Johtajalle kuuluvien päätösten käsittely
johtokunnassa

Päätökset, jotka johtaja aikoo tehdä, on
ennen niiden tekemistä saatettava tiedoksi
johtokunnalle, jos ne koskevat:

1) toimiluvan myöntämistä valvottavalle,
toimiluvan peruuttamista, toimiluvan mukai-
sen toiminnan rajoittamista, ulkomaisen
ETA-sivuliikkeen lakkauttamista tai sen toi-
minnan rajoittamista taikka, jos asiasta päät-
täminen kuuluu muulle viranomaiselle, toimi-
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luvan peruuttamista tai toiminnan rajoitta-
mista koskevaa esitystä;
— — — — — — — — — — — — —

27 §

Toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittami-
nen

— — — — — — — — — — — — —
Mitä tässä pykälässä säädetään toiminnan

rajoittamisesta, sovelletaan myös vakuu-
tusyhdistyksen sääntöjen mukaisen toimin-
nan rajoittamiseen. Vakuutusedustuksen kiel-
tämisestä säädetään vakuutusedustuksesta an-
netussa laissa. Tätä pykälää ei sovelleta talle-
tuspankkien yhteenliittymän keskusyhtei-
söön.
— — — — — — — — — — — — —

28 §

Johdon toiminnan määräaikainen
rajoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee vas-

taavasti arvopaperipörssiä, vakuutusyhdis-
tystä, eläkesäätiötä ja vakuutuskassaa sekä
luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, va-
kuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymän omistusyhteisöä
ja arvopaperimarkkinalain 3 luvun 16 §:n 5
momentissa tarkoitettua yhteisöä. Mitä 1 mo-
mentissa säädetään toimitusjohtajasta ja tä-
män sijaisesta, koskee vastaavasti eläkesää-
tiön asiamiestä ja tämän sijaista.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 605

Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain

(879/2008) 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 302/2010, seuraavasti:

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 annetussa laissa tarkoitettu arvopa-
perikeskus

260 000

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletus-
suojarahasto

12 000

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusra-
hasto

2 000

luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettua rajoi-
tettua luottolaitostoimintaa harjoittava osakeyhtiö ja osuus-
kunta

1 000

maksulaitoslain 7 §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö 1 000

maksulaitoslain 7 §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö 200

sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettu sijoitta-
jien korvausrahasto

3 000

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö 3 000
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talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa
(599/2010) tarkoitettu talletuspankkien yhteenliittymän kes-
kusyhteisö

6 000

luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa
(699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö

10 000

omistusyhteisö, jonka määräysvallassa arvopaperipörssi, ar-
vopaperikeskus, optioyhteisö tai selvitysyhteisö on arvopape-
rimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla

10 000

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyh-
teisö

1 000

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutus-
meklari

1 000 Perusmaksua korote-
taan 180 euroa jokaista va-
kuutusmeklariyrityksen tai
yksityisen elinkeinonharjoit-
tajan palveluksessa olevaa re-
kisteröityä vakuutusmeklaria
kohden.

arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu tilinhoi-
tajayhteisö

6 000 Jos tilinhoitajayhtei-
söllä on yksi tai useampi
arvo-osuusjärjestelmästä an-
netun lain 7 a §:ssä tarkoi-
tettu asiamies, tilinhoitaja-
yhteisön perusmaksua koro-
tetaan 3 000 euroa jokaista
asiamiestä kohden.

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 2 momentin 3 koh-
dassa tarkoitettu ulkomainen selvitysyhteisö

25 000

arvopaperimarkkinalain 4 a luvun 8 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettu suomalainen selvitysosapuoli ja sellainen ulkomainen
selvitysosapuoli, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa

12 000

arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu kirjaus-
rahasto ja arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu selvitysra-
hasto

2 000

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen
kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija

15 500 Perusmaksua korote-
taan 16 000 euroa, jos osak-
keelle on arvopaperimarkki-
nalain 4 luvun 10 §:ssä tar-
koitetut likvidit markkinat.

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu
hakemuksesta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tettua julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin koh-
teeksi Euroopan talousalueella yksinomaan muussa valtiossa
kuin Suomessa

12 500
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arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen
kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija,
jos kysymyksessä on 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai
jos liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei ole Suomessa

10 500

julkisen kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin
kuin osakkeen liikkeeseenlaskija

3 000

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi
kuin osake on otettu hakemuksesta arvopaperimarkkinalain 1
luvun 3 §:ssä tarkoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan
kaupankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella yksin-
omaan muussa valtiossa kuin Suomessa

3 000

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetun monen-
keskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla olevan
osakkeen liikkeeseenlaskija

4 000

monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla ole-
van muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija

1 000

Eläketurvakeskus 10 000

liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta 1 000

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

ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja rahas-
toyhtiön edustusto

1 000

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu sellainen
vakuutusedustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on
Suomessa sivuliike

300

— — — — — — — — — — — — — Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 606

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30 päivänä heinäkuuta 2004

annetun lain (699/2004) 3 §:n 3 momentin 2 kohta, 20 §:n 3 momentti ja 22 §:n 8 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentin 2 kohta ja 22 §:n 8 momentti laissa 132/2007, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 886/2008, uusi 5 momentti, jolloin
nykyinen 5 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä

— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä

säädetään, ryhmittymän muodostavat:
— — — — — — — — — — — — —

2) talletuspankkien yhteenliittymästä anne-
tussa laissa (599/2010) tarkoitettuun yhteen-
liittymään kuuluvat yhteisöt ja sellaiset va-
kuutusalan yritykset, joihin mainituilla yhtei-
söillä on yksin tai yhdessä tämän lain 2 §:n 1
momentin 8 kohdassa tarkoitettu määräys-
valta tai jotka ovat tällaisen yhteisön omistus-
yhteysyrityksiä. Vakuutusyhtiötä, joka ei
merkittävissä määrin harjoita muuta liiketoi-
mintaa kuin luottovakuutusten myöntämistä
yhteenliittymän jäsenluottolaitoksille, pide-
tään 3 momentin 2 kohtaa sovellettaessa ra-
hoitusalan yrityksenä ja siihen sovelletaan,
mitä talletuspankkien yhteenliittymästä anne-

tun lain 19 §:ssä säädetään tällaisesta vakuu-
tusyhtiöstä.
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Edellä tässä pykälässä säädetyn estämättä

tätä lakia sovelletaan kuitenkin ryhmitty-
mään, jonka emoyritys on talletuspankkien
yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettu
keskusyhteisö, ellei valvontaviranomainen
tee 6 momentissa tarkoitettua päätöstä poi-
keta lain soveltamisesta. Finanssivalvonta voi
6 momentissa säädetyin perustein tehdä pää-
töksen poiketa tämän momentin soveltami-
sesta, jos keskusyhteisö kuuluu sellaiseen
ryhmittymään, johon sovelletaan tätä lakia
3 §:n 3 momentin perusteella.
— — — — — — — — — — — — —
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20 §

Ryhmittymän vakavaraisuusvaatimuksen
laskemiseen sovellettavat yleiset periaatteet

— — — — — — — — — — — — —
Jos ryhmittymään kuuluvan yrityksen

omien varojen määrä ylittää yritykseltä vaa-
dittavan omien varojen vähimmäismäärän,
tällaisista omista varoista saadaan omien va-
rojen vähimmäismäärän ylittävältä osin ottaa
huomioon ainoastaan muiden ryhmittymään
kuuluvien yritysten osuus. Tässä momentissa
tarkoitettuja omia varoja, joiden jakokelpoi-
suutta on lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen
taikka viranomaisen päätöksen nojalla rajoi-
tettu tai jotka muuten eivät ole käytettävissä
muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten
tappioiden kattamiseen, ei myöskään saa lu-
kea ryhmittymän omiin varoihin siltä osin
kuin yrityksen omien varojen määrä ylittää
yrityksen omien varojen vähimmäismäärän.
Edellä 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoi-

tettuun ryhmittymään kuuluvan talletuspank-
kien yhteenliittymän jäsenluottolaitoksen vä-
hemmistöosuus saadaan tämän momentin es-
tämättä lukea ryhmittymän omiin varoihin
noudattaen, mitä vähemmistöosuuden luke-
misesta luottolaitoksen konsolidoituihin
omiin varoihin on säädetty.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Poiketen siitä, mitä edellä tässä pykälässä

säädetään, 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa tar-
koitettuun ryhmittymään sovelletaan, mitä
talletuspankkien yhteenliittymästä annetun
lain 19 §:ssä säädetään talletuspankkien yh-
teenliittymään kuuluvien yritysten yhdistel-
lyistä suurista asiakasriskeistä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 607

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 50 ja 54 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä lokakuuta 2007 annetun lain (922/2007)

50 §:n 3 momentti ja 54 §:n 6 momentti seuraavasti:

50 §

Korvausrahaston kannatusmaksu

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankkien yhteenliittymään kuulu-

via luottolaitoksia pidetään kannatusmaksua
laskettaessa yhtenä luottolaitoksena. Yhteen-
liittymän kannatusmaksun maksaa korvausra-
hastolle yhteenliittymän keskusyhteisö. Kes-
kusyhteisön maksama kannatusmaksu jaetaan
sen jäseninä olevien luottolaitosten kesken 2
momentin mukaisesti. Finanssivalvonnan lu-
valla kannatusmaksu voidaan jakaa myös
muulla tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

54 §

Korvattavat saamiset

— — — — — — — — — — — — —
Tätä pykälää sovellettaessa talletuspank-

kien yhteenliittymään kuuluvia luottolaitok-
sia pidetään yhtenä luottolaitoksena.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 608

sijoitusrahastolain 26 a ja 30 a §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 26 a §:n

6 momentti ja 30 a §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 928/2007, seuraavasti:

26 a §
— — — — — — — — — — — — —

Edellä tarkoitettua ilmoitusta ei kuitenkaan
tarvitse tehdä, jos asiamies tai muu ulkoistet-
tavaa toimintaa hoitava kuuluu rahastoyhtiön
kanssa samaan konsolidointiryhmään tai tal-
letuspankkien yhteenliittymästä annetussa
laissa (599/2010) tarkoitettuun yhteenliitty-
mään.
— — — — — — — — — — — — —

30 a §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön riskienhallintaan ja muuhun
sisäiseen valvontaan liittyvien tehtävien siir-
tämiseen sellaisen yrityksen hoidettaviksi,
joka ei kuulu rahastoyhtiön kanssa samaan
konsolidointiryhmään tai talletuspankkien
yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitet-
tuun yhteenliittymään, sovelletaan, mitä
26 a §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti
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HE 243/2009
TaVM 6/2010
EV 40/2010

2090

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20090243


L a k i

N:o 609

kaupparekisterilain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 10 §:n

2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1490/2001, sekä
lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 351/1987, 1616/1992, 1122/1993, 147/1997,

744/2004, 636/2006 ja 529/2008, uusi 6 momentti sekä 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi
laissa 1278/1990 ja mainitussa laissa 1122/1993, uusi 2 momentti seuraavasti:

9 §
— — — — — — — — — — — — —

Liikepankin ja muun osakeyhtiömuotoisen
luottolaitoksen perusilmoituksessa on 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoi-
tettava luottolaitoksen liittymisestä talletus-
pankkien yhteenliittymästä annetussa laissa
(599/2010) tarkoitetun yhteenliittymän kes-
kusyhteisön jäseneksi tai siitä eroamisesta.

10 §
— — — — — — — — — — — — —

Osuuspankin ja muun osuuskuntamuotoi-
sen luottolaitoksen perusilmoituksessa on
1 momentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi il-
moitettava luottolaitoksen liittymisestä talle-

tuspankkien yhteenliittymästä annetussa
laissa tarkoitetun yhteenliittymän keskusyh-
teisön jäseneksi tai siitä eroamisesta.
— — — — — — — — — — — — —

11 §
— — — — — — — — — — — — —

Säästöpankin perusilmoituksessa on 1 mo-
mentissa tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoi-
tettava säästöpankin liittymisestä talletus-
pankkien yhteenliittymästä annetussa laissa
tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisön
jäseneksi tai siitä eroamisesta.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.

Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli
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L a k i

N:o 610

kirjanpitolain 8 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 8 luvun 1 §:n 3

momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 304/2010, seuraavasti:

8 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Lain valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta valvoo tämän lain nou-

dattamista:
— — — — — — — — — — — — —

2) talletuspankkien yhteenliittymästä anne-
tussa laissa (599/2010) tarkoitetussa keskus-
yhteisössä;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2010.
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