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luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 164 §:n 3 momentti, sellaisena

kuin se on laissa 929/2007,
muutetaan 2 §:n 3 ja 5 momentti, 13 §, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti, 22 §:n 2

momentti, 24 §, 30 §:n 3 momentti, 31 §:n 2 momentti, 35 §:n 2 momentti, 36 a §:n 6
momentti, 40 ja 42 §, 90 §:n 3 momentti, 105 §:n 1 ja 4 momentti, 111 §, 141 §:n 3 momentti
sekä 157, 160, 166 j—166 l ja 172 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 ja 5 momentti, 30 §:n 3 momentti, 31 §:n 2 momentti ja
36 a §:n 6 momentti laissa 929/2007, 13 § ja 20 §:n 2 momentti laissa 901/2011, 24 § osaksi
laissa 929/2007, 40 § laeissa 929/2007 ja 880/2008, 42 § laissa 208/2009, 90 §:n 3 momentti
laissa 1244/2011, 105 §:n 1 momentti sekä 166 j—166 l § laissa 1357/2010, 157 § osaksi laissa
600/2010 ja 160 § laeissa 467/2007 ja 929/2007, sekä

lisätään lakiin uusi 24 a § seuraavasti:

2 §

Muu luottolaitostoimintaa koskeva
lainsäädäntö

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen velvollisuudesta kuulua si-

joittajien korvausrahastoon säädetään sijoi-
tuspalvelulaissa (747/2012).
— — — — — — — — — — — — —

Sijoituspalvelulain soveltamisesta sijoitus-
palveluja tarjoavaan luottolaitokseen sääde-
tään sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:ssä.

13 §

Rahoituslaitos

Rahoituslaitoksella tarkoitetaan tässä laissa

muuta sellaista suomalaista tai ulkomaista
yhteisöä kuin luottolaitosta tai ulkomaista
luottolaitosta, joka pääasiallisena toiminta-
naan tarjoaa 30 §:n 1 momentin 3—11 koh-
dassa tarkoitettuja palveluja tai hankkii omis-
tusosuuksia. Rahoituslaitoksena pidetään
myös sijoituspalvelulaissa tarkoitettua sijoi-
tuspalveluyritystä ja siihen rinnastettavaa ul-
komaista yritystä, jollei jäljempänä toisin
säädetä. Rahoituslaitoksena pidetään myös
maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitettua
maksulaitosta ja siihen rinnastettavaa ulko-
maista yritystä, joka pääasiallisena toiminta-
naan tarjoaa maksupalvelua tai harjoittaa
muuta tässä pykälässä tarkoitettua liiketoi-
mintaa. Rahoituslaitoksena ei pidetä vakuu-
tusyhtiölain (521/2008) 1 luvun 8 §:ssä tar-
koitettua vakuutusomistusyhteisöä eikä rahoi-
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tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta an-
netussa laissa (699/2004) tarkoitettua ryhmit-
tymän omistusyhteisöä, jollei tämän lain
73 §:n 2 momentista muuta johdu.

19 §

Luottolaitoksen yksinoikeus takaisinmakset-
tavien varojen vastaanottamiseen

Muu kuin luottolaitos ei saa harjoittaa lii-
ketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan ta-
kaisinmaksettavia varoja muulla tavoin kuin
laskemalla liikkeeseen arvopaperimarkkina-
lain (746/2012) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
arvopapereita, jollei tämän lain 20 §:ssä toi-
sin säädetä.
— — — — — — — — — — — — —

20 §

Luottolaitoksen yksinoikeutta takaisinmakset-
tavien varojen vastaanottamiseen koskevat

poikkeukset

— — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiö ja osuuskunta saavat lisäksi 19

§:n estämättä hankkia yleisöltä takaisinmak-
settavia varoja tarjoamalla muita kuin vaadit-
taessa takaisinmaksettavia velkasitoumuksia.
Jos tällaisia velkasitoumuksia tarjotaan ylei-
sölle muulla tavoin kuin laskemalla yleiseen
liikkeeseen arvopaperimarkkinalaissa tarkoi-
tettuja arvopapereita, osakeyhtiön tai osuus-
kunnan on laadittava ja julkistettava osavuo-
sikatsaus, tilinpäätös ja tilinpäätöstiedote
noudattaen soveltuvin osin, mitä arvopaperi-
markkinalain 7 luvun 5—13 §:ssä säädetään.
Poikkeamiseen tässä pykälässä säädetystä tie-
donantovelvollisuudesta sovelletaan, mitä ar-
vopaperimarkkinalain 7 luvun 18 §:ssä sää-
detään.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Toimilupahakemus

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankin toimilupahakemuksesta on

pyydettävä talletussuojarahaston lausunto.
Toimilupahakemuksesta on lisäksi pyydet-
tävä sijoituspalvelulaissa tarkoitetun sijoitta-
jien korvausrahaston lausunto, jos luottolai-
tos voi yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä
mukaan tarjota sijoituspalveluja.
— — — — — — — — — — — — —

24 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että
luottolaitoksen omistajat ja perustajat täyttä-
vät 24 a §:ssä säädetyt vaatimukset ja luotto-
laitos luottolaitoksen toiminnalle ja taloudel-
liselle asemalle 4 ja 5 luvussa säädetyt vaati-
mukset. Toimilupa voidaan myöntää myös
perustettavalle luottolaitokselle ennen sen re-
kisteröimistä.

24 a §

Luottolaitoksen merkittävien omistajien sekä
perustajien luotettavuus

Sen, joka suoraan tai välillisesti omistaa
vähintään kymmenen prosenttia luottolaitok-
sen osakepääomasta tai osuuden, joka tuottaa
vähintään kymmenen prosenttia sen osakkei-
den tuottamasta äänivallasta, sekä luottolai-
toksen perustajan on oltava luotettava.

Luotettavana ei pidetä sitä, joka on:
1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana

tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton
perustamaan tai omistamaan luottolaitosta;
tai

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton pe-
rustamaan tai omistamaan luottolaitosta.

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi
kuitenkin jatkaa luottolaitoksen omistajalle
kuuluvan päätösvallan käyttämistä luottolai-
toksessa, jos sitä on hänen aikaisempi toimin-
tansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja muut
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asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuutena ar-
vioiden pidettävä ilmeisen perusteltuna.

30 §

Talletuspankille sallittu liiketoiminta

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankin yhtiöjärjestyksessä tai sään-

nöissä on mainittava, tarjoaako talletuspankki
sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia
sijoituspalveluja.

31 §

Luottoyhteisölle sallittu liiketoiminta

— — — — — — — — — — — — —
Luottoyhteisön yhtiöjärjestyksessä tai

säännöissä on mainittava, tarjoaako luottoyh-
teisö sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mu-
kaisia sijoituspalveluja.
— — — — — — — — — — — — —

35 §

Omien ja konserniyritysten osakkeiden,
osuuksien, pääomalainojen ja debentuurien

hankinnan rahoittaminen ja pantiksi
ottaminen

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitos ja sen kanssa samaan konsoli-

dointiryhmään kuuluva rahoituslaitos saa,
jollei 3 momentista muuta johdu, osakeyhtiö-
lain (624/2006) 13 luvun 10 §:n 1 momentin,
osuuskuntalain 8 luvun 7 §:n 1 momentin
sekä velkakirjalain (622/1947) 34 §:n 3 mo-
mentin säännösten estämättä antaa lainaa
omien tai emoyrityksen osakkeiden ja osuuk-
sien hankkimiseksi ja ottaa niitä pantiksi, jos
ne ovat kaupankäynnin kohteena kaupan-
käynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa
(748/2012) tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla, jos lainan antaminen tai pantin ottami-
nen kuuluu luottolaitoksen tai sen kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan rahoi-
tuslaitoksen tavanomaiseen liiketoimintaan ja
jos laina on annettu taikka pantti otettu
luotto- tai rahoituslaitoksen toiminnassa nou-
datetuin tavanomaisin ehdoin.
— — — — — — — — — — — — —

36 a §

Asiamiehen käyttäminen ja muu merkittävän
toiminnan ulkoistaminen

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksen tarjoamien sijoituspalvelu-

jen ulkoistamisesta säädetään sijoituspalvelu-
laissa.

40 §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Luottolaitoksen hallituksen, toimitusjohta-
jan ja muun ylimmän johdon tulee johtaa
luottolaitosta ammattitaitoisesti sekä tervei-
den ja varovaisten liikeperiaatteiden mukai-
sesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten,
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan on
oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole
konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei
ole rajoitettu. Näillä henkilöillä on lisäksi
oltava sellainen yleinen luottolaitostoiminnan
tuntemus kuin luottolaitoksen toiminnan
luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Luotettavana ei pidetä sitä, joka on:
1) viiden arviota edeltäneen vuoden aikana

tuomittu vankeusrangaistukseen tai kolmen
arviota edeltäneen vuoden aikana sakkoran-
gaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa
osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton
luottolaitoksen hallituksen jäseneksi tai vara-
jäseneksi, toimitusjohtajaksi tai toimitusjoh-
tajan sijaiseksi taikka muuhun ylimpään joh-
toon kuuluvaksi; taikka

2) muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton 1
kohdassa tarkoitettuun tehtävään.

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, henkilö voi
kuitenkin jatkaa 1 momentissa tarkoitetussa
tehtävässä, jos sitä on hänen aikaisempi toi-
mintansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja
muut asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuu-
tena arvioiden pidettävä ilmeisen perustel-
tuna.

Luottolaitoksen on ilmoitettava 1 momen-
tissa tarkoitettuja johtotehtävissä toimivia
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koskevista muutoksista viipymättä Finanssi-
valvonnalle.

Mitä tässä pykälässä säädetään luottolai-
toksesta, sovelletaan vastaavasti omistusyh-
teisöön.

42 §

Osakkeiden ja osuuksien hankintaa ja luovu-
tusta koskeva ilmoitusvelvollisuus

Sen, joka aikoo suoraan tai välillisesti
hankkia luottolaitoksen osakkeita, osuuksia,
sijoitusosuuksia tai kantarahasto-osuuksia, on
ilmoitettava siitä etukäteen Finanssivalvon-
nalle, jos:

1) hänen omistuksensa hankinnan johdosta
olisi vähintään 10 prosenttia luottolaitoksen
osake-, osuus-, tai sijoitusosuuspääomasta tai
kantarahastosta;

2) hänen omistuksensa olisi niin suuri, että
se vastaisi vähintään 10:tä prosenttia kaikkien
osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ääni-
määrästä; tai

3) hänen omistuksensa muutoin oikeuttaisi
käyttämään 2 kohdassa tarkoitettuun omis-
tukseen rinnastettavaa tai muuten merkittävää
vaikutusvaltaa luottolaitoksen hallinnossa.

Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta
aiotaan lisätä vähintään 20, 30 tai 50 prosent-
tiin luottolaitoksen osake-, osuus- tai sijoitus-
osuuspääomasta tai kantarahastosta tai omis-
tus vastaisi samansuuruista osuutta kaikkien
osakkeiden tai osuuksien tuottamasta ääni-
määrästä taikka luottolaitoksesta tulisi tytär-
yritys, myös tästä hankinnasta on ilmoitettava
etukäteen Finanssivalvonnalle.

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
omistusosuutta ja ääniosuutta sovelletaan,
mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 4 §:ssä
ja 9 luvun 4—7 §:ssä säädetään. Tätä mo-
menttia sovellettaessa ei oteta huomioon
osakkeita ja osuuksia, jotka ilmoitusvelvolli-
nen on enintään vuoden ajaksi hankkinut jär-
jestämänsä arvopapereiden liikkeeseenlaskun
yhteydessä tai markkinatakauksen nojalla ja
joiden nojalla ilmoitusvelvollisella ei ole oi-
keutta käyttää yhteisössä äänivaltaa eikä
muuten vaikuttaa yhteisön johdon toimin-
taan.

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu il-

moitus on tehtävä myös, jos omistettujen
osakkeiden tai osuuksien määrä laskee jonkin
1 tai 2 momentissa säädetyn omistusrajan
alapuolelle tai luottolaitos lakkaa olemasta
ilmoitusvelvollisen tytäryritys.

Luottolaitoksen ja sen omistusyhteisön on
ilmoitettava Finanssivalvonnalle vähintään
kerran vuodessa 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen omistusosuuksien omistajat ja omistus-
ten suuruudet sekä ilmoitettava viivytyksettä
tietoonsa tulleet omistusosuuksien muutok-
set.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta il-
moituksesta on käytävä ilmi tarpeelliset tie-
dot ja selvitykset:

1) ilmoitusvelvollisesta sekä hänen luotet-
tavuudestaan ja taloudellisesta tilanteestaan;

2) ilmoitusvelvollisen omistuksesta ja
muista sidonnaisuuksista luottolaitoksessa;

3) hankintaa koskevista sopimuksista, han-
kinnan rahoituksesta ja, edellä 2 momentissa
tarkoitetussa tapauksessa, omistuksen tavoit-
teista.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin
ilmoituksiin liitettävistä tiedoista annetaan
tarkempia säännöksiä valtioneuvoston ase-
tuksella.

90 §

Yhteistyö taloudellisen aseman valvonnassa

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 2 momentissa säännellyllä yrityk-

sellä tarkoitetaan toisessa ETA-valtiossa toi-
miluvan saanutta yritystä, joka vastaa tässä
laissa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspal-
velulaissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä,
sijoitusrahastolaissa tarkoitettua rahastoyh-
tiötä, vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuu-
tusyhtiötä tai maksulaitoslaissa tarkoitettua
maksulaitosta.
— — — — — — — — — — — — —

105 §

Korvattavat saamiset

Talletussuojarahaston varoista korvataan
talletuspankissa tilillä olevat ja tilille vielä
kirjautumattomat maksujenvälityksessä ole-
vat tallettajan samassa talletuspankissa olevat
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saamiset, kuitenkin enintään 100 000 euron
määrään asti. Korvauksen maksamisesta si-
joituspalvelulaissa tarkoitetusta korvausra-
hastosta säädetään mainitun lain 11 luvussa.
— — — — — — — — — — — — —

Talletussuojarahasto ei kuitenkaan korvaa
toisen luotto- tai rahoituslaitoksen saamisia
eikä talletuspankin 45—48 §:ssä tarkoitettui-
hin omiin varoihin luettavia eriä. Rahasto ei
myöskään korvaa saamisia, jotka perustuvat
rikoslain (39/1889) 32 luvussa tarkoitetulla
rikoksella saatuihin varoihin. Jos edellä mai-
nittua rikosta koskeva esitutkinta tai oikeu-
denkäynti on vireillä, talletussuojarahasto voi
lykätä korvauksen maksamista tuomioistui-
men lainvoimaiseen päätökseen asti. Rahasto
ei myöskään korvaa sijoituspalvelun tarjoajan
nimissä olevalla sijoituspalvelulain 9 luvun 3
§:n 1 momentissa tarkoitetulla asiakasvarojen
tilillä olevia saamisia.
— — — — — — — — — — — — —

111 §

Toimiluvan peruuttaminen sekä tallettajien ja
sijoittajien saamiset

Päättäessään 28 §:n nojalla talletuspankin
toimiluvan peruuttamisesta Finanssivalvonta
voi samalla määrätä tallettajien saamiset
maksettaviksi talletussuojarahaston varoista.
Päättäessään 28 §:n nojalla luottolaitoksen
toimiluvan peruuttamisesta Finanssivalvonta
voi samalla määrätä sijoittajien saamiset
maksettaviksi sijoittajien korvausrahastosta
siten kuin sijoituspalvelulain 11 luvussa sää-
detään.

141 §

Salassapitovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Luottolaitoksella on oikeus antaa 1 mo-

mentissa tarkoitettuja tietoja kaupankäynnistä
rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoite-
tulle pörssille, jos tiedot ovat välttämättömiä
sille säädetyn valvontatehtävän turvaami-
seksi. Luottolaitoksella on sama oikeus antaa
tietoja toisessa ETA-valtiossa toimivalle kau-
pankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain

3 luvun 1 §:ssä tarkoitetulle pörssiä vastaa-
valle markkinoiden ylläpitäjälle.
— — — — — — — — — — — — —

157 §

Osavuosikatsaus

Talletuspankin on laadittava kultakin yli
kuuden kuukauden pituiselta tilikaudeltaan
osavuosikatsaus joko kuudelta taikka kol-
melta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta, jollei arvopaperimarkkinalain 7
luvun 10 §:n 1 momentista muuta johdu.
Talletuspankin osavuosikatsaukseen sovelle-
taan muutoin, mitä 2 ja 3 momentissa sekä
arvopaperimarkkinalain 7 luvun 10 §:n 2 ja 3
momentissa säädetään. Jollei tästä pykälästä
muuta johdu, sellaisen talletuspankin osavuo-
sikatsauksesta, johon sovelletaan arvopaperi-
markkinalain 7 luvun 10 §:ää, on lisäksi voi-
massa, mitä mainitussa laissa säädetään osa-
vuosikatsauksesta.

Talletuspankin osavuosikatsauksen tulee
sisältää osavuosituloslaskelma ja -tase tai, jos
talletuspankki on konsernin emoyritys, kon-
sernituloslaskelma ja -tase sekä selostus pan-
kin tai konsernin tuloskehityksestä samoin
kuin varojen, velkojen ja taseen ulkopuolis-
ten sitoumusten sekä toimintaympäristön
merkittävistä muutoksista katsauskautena, tu-
loskehitykseen vaikuttaneista poikkeukselli-
sista seikoista, olennaisista katsauskauden
jälkeisistä tapahtumista sekä pankin tai kon-
sernin todennäköisestä kehityksestä tilikau-
tena. Osavuosikatsauksessa esitettävien tieto-
jen on oltava vertailukelpoisia edellisen tili-
kauden vastaavan katsauskauden tietoihin.

Osavuosikatsaus on julkistettava kahden
kuukauden kuluessa katsauskauden päättymi-
sestä. Osavuosikatsauksen julkistamisessa on
noudatettava soveltuvin osin 156 §:n 2 ja 4
momenttia sen lisäksi, mitä muualla laissa
säädetään osavuosikatsauksen julkistami-
sesta.

Talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisön velvollisuudesta laatia ja julkistaa
yhteenliittymän osavuosikatsaus ja vuosikat-
saus säädetään talletuspankkien yhteenliitty-
mästä annetussa laissa.

Omistusyhteisön, joka on talletuspankin
emoyritys, osavuosikatsaukseen sovelletaan,
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mitä 1—3 momentissa säädetään. Talletus-
pankkiin, jonka emoyritys julkistaa tämän
pykälän mukaisesti osavuosikatsauksen, ei
sovelleta, mitä edellä tässä pykälässä sääde-
tään, ellei muualla laissa toisin säädetä.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä, ohjeita ja lausuntoja edellä tässä py-
kälässä tarkoitetun osavuosikatsauksen laati-
misesta sekä myöntää luvan erityisestä syystä
määräajaksi poiketa tämän pykälän säännök-
sistä, jos poikkeus ei vaaranna sijoittajan tai
tallettajan asemaa. Määräysten, ohjeiden ja
lausuntojen antamisessa sekä poikkeuslupien
myöntämisessä noudatetaan soveltuvin osin,
mitä 147 §:n 2—4 momentissa säädetään.
Poikkeusluvan myöntämisestä on mainittava
osavuosikatsauksessa.

160 §

Finanssivalvonnan velvollisuus määrätä ti-
lintarkastaja sekä erityinen tarkastus ja tar-

kastaja

Tilintarkastuslain 9 §:ssä, osakeyhtiölain 7
luvun 5 §:ssä ja osuuskuntalain 7 luvun 5 §:ssä
tarkoitetun tilintarkastajan sekä osakeyhtiö-
lain 7 luvun 7—10 §:ssä ja osuuskuntalain 7
luvun 7—10 §:ssä tarkoitetun erityisen tar-
kastuksen ja tarkastajan luottolaitokseen ja
sen omistusyhteisöön määrää Finanssival-
vonta. Tilintarkastajan sekä erityisen tarkas-
tajan määräämiseen edellä tarkoitetuissa ta-
pauksissa sovelletaan muutoin, mitä niistä
säädetään tilintarkastuslaissa, osakeyhtiö-
laissa ja osuuskuntalaissa. Finanssivalvonnan
on lisäksi määrättävä luottolaitokseen ja sen
omistusyhteisöön kelpoisuusehdot täyttävä ti-
lintarkastaja, jos luottolaitoksella tai omistus-
yhteisöllä ei ole 159 §:ssä säädetyt vaatimuk-
set täyttävää tilintarkastajaa.

Sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen
tulee toimittaa Finanssivalvonnalle kultakin
kalenterivuodelta tilintarkastajan antama lau-
sunto siitä, vastaavatko luottolaitoksen asia-
kasvarojen säilyttämistä ja käsittelyä koske-
vat järjestelyt sijoituspalvelulain 9 luvun
1—4 §:n säännösten ja sanotun lain 9 luvun
5 §:n nojalla annettujen määräysten mukaisia
vaatimuksia.

166 j §

Ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sijoituspal-
velujen tarjoaminen

Sijoituspalvelulain soveltamisesta sijoitus-
palveluja tarjoavaan ulkomaiseen ETA-luot-
tolaitokseen säädetään sijoituspalvelulain 1
luvun 5 §:n 1 ja 2 momentissa.

166 k §

Kolmannen maan luottolaitoksen sijoituspal-
velujen tarjoaminen

Sijoituspalvelulain soveltamisesta sijoitus-
palveluja tarjoavaan kolmannen maan luotto-
laitokseen säädetään sijoituspalvelulain 1 lu-
vun 5 §:n 3 momentissa.

166 l §

Ulkomaisen luottolaitoksen jäsenyys sijoitta-
jien korvausrahastossa

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen
jäsenyydestä sijoittajien korvausrahastossa
säädetään sijoituspalvelulain 11 luvun
18—25 §:ssä.

172 §

Luottolaitoksen kirjanpitorikkomus

Joka tahallaan tai törkeästä huolimatto-
muudesta

1) laatii tilinpäätöksen tai konsernitilinpää-
töksen vastoin 9 luvun säännöksiä taikka nii-
den nojalla annettua asetusta tai Finanssival-
vonnan määräystä,

2) rikkoo 156 §:n säännöstä tilinpäätöksen
ilmoittamisesta rekisteröitäväksi tai tilinpää-
töksen nähtävänä pitämisestä,

3) rikkoo 157 §:n säännöstä osavuosikatsa-
uksen laatimisesta tai

4) rikkoo luottolaitoksen sulautumista, ja-
kautumista tai selvitystilaa koskevan lopputi-
lityksen antamista koskevia säännöksiä,

on tuomittava, jollei teko ole rangaistava
rikoslain 30 luvun 9 tai 10 §:ssä tarkoitettuna
kirjanpitorikoksena tai tuottamuksellisena
kirjanpitorikoksena eikä teosta muuallakaan
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laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, luot-
tolaitoksen kirjanpitorikkomuksesta sakkoon.

Tämä laki tulee voimaan 1päivänä tammi-
kuuta 2013.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori
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