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luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 13—15 §, sellaisena

kuin niistä on 12 luvun 15 §:n 1 momentin ruotsinkielinen sanamuoto laissa 1199/2014,
seuraavasti:

12 luku

Tilinpäätös, osavuosikatsaus ja
tilintarkastus

13 §

Tilintarkastusta ja tilintarkastajaa koskevien
säännösten soveltaminen

Luottolaitoksen tilintarkastukseen ja tilin-
tarkastajaan sovelletaan tilintarkastuslakia
(1141/2015) ja osakeyhtiömuotoisen luotto-
laitoksen tilintarkastukseen ja tilintarkasta-
jaan lisäksi osakeyhtiölakia ja osuuskunta-
muotoisen luottolaitoksen tilintarkastukseen
ja tilintarkastajaan osuuskuntalakia, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä.

Luottolaitoksen tilintarkastukseen ja tilin-
tarkastajaan sovelletaan, mitä tilintarkastus-
lain 4 luvun 7 §:n 1 momentin 8 kohdassa, 5
luvussa ja 7 luvun 9 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa säädetään säännellyllä markkinalla
kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön ti-
lintarkastuksesta ja tilintarkastajasta.

Luottolaitoksen tilintarkastajaan ei sovel-
leta tilintarkastuslain 4 luvun 7 §:n 1 momen-
tin 5 kohtaa. Tilintarkastajan on kuitenkin
ilmoitettava Finanssivalvonnalle luottolaitok-
selta taikka sen kanssa samaan konserniin
kuuluvalta yritykseltä saamastaan luotosta tai
sen hänen hyväkseen antamasta takauksesta,
vastuusitoumuksesta, vakuudesta tai näitä
vastaavasta etuudesta.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään luot-
tolaitoksen tilintarkastuksesta ja tilintarkasta-
jasta, sovelletaan myös omistusyhteisön tilin-
tarkastukseen ja tilintarkastajaan.

14 §

Tilintarkastajan kelpoisuus

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön tilintar-
kastajista vähintään yhden on oltava KHT-
tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka
päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla
KHT-tilintarkastaja.
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15 §

Finanssivalvonnan velvollisuus määrätä
tilintarkastaja sekä erityinen tarkastus ja

tarkastaja

Tilintarkastuslain 2 luvun 8 §:ssä, osake-
yhtiölain 7 luvun 5 §:ssä ja osuuskuntalain 7
luvun 5 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan sekä
osakeyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä ja osuuskunta-
lain 7 luvun 15 §:ssä tarkoitetun erityisen
tarkastuksen ja osakeyhtiölain 7 luvun 8 §:ssä
ja osuuskuntalain 7 luvun 16 §:ssä tarkoitetun
tarkastajan luottolaitokseen ja sen omistusyh-
teisöön määrää Finanssivalvonta. Tilintarkas-
tajan sekä erityisen tarkastajan määräämiseen
edellä tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan
muutoin, mitä niistä säädetään tilintarkastus-
laissa, osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa.

Finanssivalvonnan on lisäksi määrättävä luot-
tolaitokseen ja sen omistusyhteisöön kelpoi-
suusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos luotto-
laitoksella tai omistusyhteisöllä ei ole tämän
luvun 14 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävää
tilintarkastajaa.

Sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen
tilintarkastajan tulee toimittaa Finanssival-
vonnalle kultakin kalenterivuodelta tilintar-
kastajan antama lausunto siitä, vastaavatko
luottolaitoksen asiakasvarojen säilyttämistä
koskevat järjestelyt sijoituspalvelulain 9 lu-
vun 1—4 §:n ja mainitun lain 9 luvun 5 §:n
nojalla annettujen määräysten mukaisia vaati-
muksia.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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