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maksulaitoslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maksulaitoslain (297/2010) 13 §, 21 a §:n 3 momentti, 25 § ja 38 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 21 a §:n 3 momentti laissa 899/2011, sekä
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

13 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua siitä,
että maksulaitoksen omistajat ja perustajat
täyttävät 13 a §:ssä säädetyt vaatimukset ja
maksulaitos täyttää maksulaitoksen toimin-
nalle ja taloudelliselle asemalle tässä laissa
säädetyt vaatimukset. Toimilupa voidaan
myöntää vain hakijalle, jonka kotipaikka on
Suomessa.

13 a §

Maksulaitoksen merkittävien omistajien ja
perustajien luotettavuus

Sen, joka suoraan tai välillisesti omistaa
vähintään kymmenen prosenttia maksulaitok-
sen osakepääomasta, osuuksista tai rahamää-

räisestä yhtiöpanoksesta taikka osuuden, joka
tuottaa vähintään kymmenen prosenttia sen
osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänival-
lasta tai yhtiön äänivallasta, sekä maksulai-
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 maksulaitosta;
tai

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

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

21 a §

Sähkörahayhteisön osakkeiden ja osuuksien
hankintaa ja luovutusta koskeva ilmoitusvel-

vollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua

omistusosuutta ja ääniosuutta sovelletaan,
mitä arvopaperimarkkinalain (746/2012) 2
luvun 4 §:ssä ja 9 luvun 4—7 §:ssä sääde-
tään. Sellaisia osakkeita ja osuuksia ei kuiten-
kaan oteta huomioon, 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.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Maksulaitoksen johtaminen

Maksulaitoksen hallituksen, toimitusjohta-
jan ja muun ylimmän johdon tulee johtaa
maksulaitosta ammattitaitoisesti sekä tervei-
den ja varovaisten liikeperiaatteiden mukai-
sesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten
sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan si-
jaisen sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan
on oltava luotettavia, he eivät saa olla kon-
kurssissa eikä heidän toimintakelpoisuuttansa
saa olla rajoitettu. Heillä on lisäksi oltava
sellainen yleinen maksupalvelutoiminnan
tuntemus kuin maksulaitoksen toiminnan
luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Mitä 1 momentissa säädetään muuhun
ylimpään johtoon kuuluvista, sovelletaan
maksulaitoksessa, joka harjoittaa 9 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua muuta liiketoimintaa,
maksulaitoksen maksupalvelutoiminnasta
vastaaviin.

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
maksulaitoksen hallituksen jäseneksi tai vara-
jäseneksi, toimitusjohtajaksi tai toimitusjoh-
tajan sijaiseksi taikka muuhun ylimpään joh-
toon kuuluvaksi; tai

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

Jos 3 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tuo-
mio ei ole saanut lainvoimaa, tuomittu voi
kuitenkin jatkaa 1 momentissa tarkoitetussa
tehtävässä, jos sitä on hänen aikaisempi toi-
mintansa, tuomioon johtaneet olosuhteet ja
muut asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuu-
tena arvioiden pidettävä ilmeisen perustel-
tuna.

38 §

Tietojen luovuttaminen samaan konsolidoin-
tiryhmään tai rahoitus- ja vakuutusryhmitty-

mään kuuluvalle yritykselle

Maksulaitoksella ja sen kanssa samaan
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tai si-
joituspalvelulaissa (747/2012) tarkoitettuun
konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä
on sen estämättä, mitä salassapitovelvollisuu-
desta säädetään, oikeus antaa tämän lain
37 §:ssä tarkoitettuja tietoja samaan konser-
niin, konsolidointiryhmään tai rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa
laissa tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspal-
velua ja muuta asiakassuhteen hoitamista,
markkinointia sekä konsernin, konsolidointi-
ryhmän tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
riskienhallintaa varten, jos tietojen vastaanot-
tajaa koskee tässä laissa säädetty tai vastaava
salassapitovelvollisuus. Mitä tässä momen-
tissa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei
koske henkilötietolain (523/1999) 11 §:ssä
tarkoitettujen arkaluonteisten tietojen luovut-
tamista eikä sellaisia tietoja, jotka perustuvat
asiakkaan ja muun kuin ryhmittymään kuulu-
van yrityksen välisten maksutietojen rekiste-
röintiin.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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