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L a k i

N:o 121

luottolaitostoiminnasta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään oikeudesta harjoit-
taa luottolaitostoimintaa sekä tällaiselle toi-
minnalle asetettavista vaatimuksista ja niiden
noudattamisen valvonnasta. Laissa säädetään
lisäksi oikeudesta harjoittaa muuta liiketoi-
mintaa, jossa yleisöltä hankitaan takaisin-
maksettavia varoja.

2 §

Muu luottolaitostoimintaa koskeva
lainsäädäntö

Osakeyhtiömuotoiseen luottolaitokseen so-
velletaan liikepankeista ja muista osakeyhtiö-
muotoisista luottolaitoksista annettua lakia
(1501/2001), säästöpankkiin säästöpankkila-

kia (1502/2001), osuuskuntamuotoiseen luot-
tolaitokseen osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista annettua
lakia (1504/2001) sekä hypoteekkiyhdistyk-
seen hypoteekkiyhdistyksistä annettua lakia
(936/1978).

Luottolaitoksen oikeudesta harjoittaa kiin-
nitysluottopankkitoimintaa säädetään kiinni-
tysluottopankkilaissa (1240/1999).

Luottolaitoksen velvollisuudesta kuulua si-
joittajien korvausrahastoon säädetään sijoi-
tuspalveluyrityksistä annetussa laissa
(579/1996).

Taloudellisiin vaikeuksiin joutuneen talle-
tuspankin toiminnan turvaamisesta säädetään
valtion vakuusrahastosta annetussa laissa
(379/1992) sekä talletuspankin toiminnan vä-
liaikaisesta keskeyttämisestä annetussa laissa
(1509/2001).

3 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sää-
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dösten ja määräysten noudattamista valvoo
Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa
(587/2003) tarkoitettu Rahoitustarkastus niin
kuin mainitussa laissa ja tässä laissa sääde-
tään. Säästöpankkeja valvoo lisäksi säästö-
pankkitarkastus ja osuuspankkien yhteenliit-
tymään kuuluvia osuuspankkeja ja muita jä-
senluottolaitoksia yhteenliittymän keskusyh-
teisö.

Luottolaitosten ja vakuutuslaitosten muo-
dostaman rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
valvonnasta säädetään rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetussa laissa
(699/2004).

Määritelmät

4 §

Luottolaitostoiminta

Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan tässä
laissa liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaan-
otetaan takaisinmaksettavia varoja sekä:

1) tarjotaan omaan lukuun luottoja tai
muuta rahoitusta; taikka

2) harjoitetaan yleistä maksujenvälitystä
tai lasketaan liikkeeseen sähköistä rahaa.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuna rahoituksena ei pidetä tavaroiden tai pal-
velujen myyjän ostajalle myöntämää maksu-
aikaa eikä rahoitusta yksinomaan sellaisille
samaan konserniin kuuluville yrityksille,
jotka eivät liiketoimintanaan tarjoa 1 momen-
tissa tarkoitettua rahoitusta. Sellaisen sähköi-
sen rahan liikkeeseenlaskua, jonka ainoastaan
sähköisen rahan liikkeeseenlaskija itse hy-
väksyy maksuksi, ei pidetä 1 momentin
2 kohdassa tarkoitettuna sähköisen rahan liik-
keeseenlaskuna.

5 §

Rajoitettu luottolaitostoiminta

Rajoitetulla luottolaitostoiminnalla tarkoi-
tetaan tässä laissa:

1) sellaisen rahoituksen tarjoamista, jonka
tarkoituksena on maksuajan myöntäminen
ostettaessa samaan 2 momentissa tarkoitet-
tuun yritysryhmään kuuluvan yrityksen myy-
miä tavaroita tai palveluja;

2) takaisinmaksettavien varojen vastaanot-

tamista yleisöltä sellaisille asiakastileille,
joilla olevia varoja voidaan käyttää ainoas-
taan samaan 2 momentissa tarkoitettuun yri-
tysryhmään kuuluvan yrityksen myymien ta-
varoiden tai palvelujen maksamiseen ja nos-
taa käteisenä;

3) sellaisen sähköisen rahan liikkeeseen-
laskua, jonka ainoastaan samaan 2 momen-
tissa tarkoitettuun yritysryhmään kuluva yri-
tys hyväksyy maksuksi;

4) sähköisen rahan liikkeeseenlaskua ja
6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen asiakasti-
lien tarjoamista yleisölle, jos tällaisessa toi-
minnassa yleisöltä vastaanotettujen varojen
määrä ei viimeksi päättyneen tilikauden ai-
kana ole keskimäärin ylittänyt 5 miljoonaa
euroa eikä näiden varojen määrä milloinkaan
ylitä 6 miljoonaa euroa.

Yritysryhmällä tarkoitetaan 1 momentissa:
1) kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettua

konsernia;
2) ryhmää, joka muodostuu keskusyrityk-

sestä, keskusyrityksen kanssa samaan konser-
niin kuuluvista yrityksistä tai sellaisista yri-
tyksistä, joilla on keskusyritykseen tai sen
kanssa samaan konserniin kuuluvaan yrityk-
seen läheinen ja pysyvä liiketaloudellinen yh-
teys;

3) yrityksiä, jotka toimivat samassa raken-
nuksessa taikka samalla tontilla tai siihen rin-
nastettavalla selkeästi rajatulla alueella.

6 §

Sähköinen raha ja asiakastilit

Sähköisellä rahalla tarkoitetaan tässä
laissa raha-arvoa, joka on tallennettu sähköi-
selle tietovälineelle sähköisen rahan liikkee-
seenlaskijalle suoritettua samansuuruista ra-
hamäärää vastaan ja jonka yksi tai useampi
yritys on sitoutunut hyväksymään maksuksi.

Mitä tässä laissa säädetään sähköisen rahan
liikkeeseenlaskusta, sovelletaan myös, kun
vaadittaessa takaisinmaksettavia varoja vas-
taanotetaan yleisöltä sellaiselle tilille, jolla
olevia varoja voidaan käyttää yhden tai use-
amman yrityksen myymien tavaroiden tai
palvelujen maksamiseen ja nostaa käteisenä
(asiakastili).
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7 §

Takaisinmaksettavat varat

Takaisinmaksettavilla varoilla tarkoitetaan
tässä laissa liiketoiminnassa velaksi otettuja
varoja.

Vaadittaessa takaisinmaksettavilla varoilla
tarkoitetaan tässä laissa muita kuin määräai-
kaisia takaisinmaksettavia varoja, jotka vel-
koja voi sopimusehtojen mukaan irtisanoa
maksettaviksi heti tai enintään 30 päivän pi-
tuisen irtisanomisajan kuluttua, sekä määräai-
kaisia takaisinmaksettavia varoja, joiden
laina-aika on enintään 30 päivää tai jotka
velkoja voi irtisanoa ennen eräpäivää myös
muissa kuin sopimusehdoissa erikseen maini-
tuissa poikkeuksellisissa tilanteissa.

8 §

Luottolaitos

Luottolaitos on yritys, jolla on tämän lain
mukainen toimilupa luottolaitostoimintaan.
Luottolaitos voi olla talletuspankki, luottoyh-
teisö tai maksuliikeyhteisö.

Ulkomaisella luottolaitoksella tarkoitetaan
tässä laissa ulkomaista yritystä, joka harjoit-
taa pääasiassa luottolaitostoimintaa ja jota
valvotaan vastaavalla tavalla kuin luottolai-
tosta tämän lain nojalla.

9 §

Talletuspankki

Talletuspankki on luottolaitos, joka voi
vastaanottaa yleisöltä talletuksia ja muita ta-
kaisinmaksettavia varoja sekä harjoittaa 4 §:n
1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua toi-
mintaa.

Talletuspankki voi olla osakeyhtiö, osuus-
kunta tai säästöpankki.

Talletuspankin on kuuluttava 7 luvussa tar-
koitettuun talletussuojarahastoon.

10 §

Talletus

Talletuksella tarkoitetaan tässä laissa sel-
laisia takaisinmaksettavia varoja, jotka on ko-

konaan tai osittain korvattava 105 §:n mukai-
sesti talletussuojarahastosta.

Ainoastaan 1 momentissa tarkoitetuista ra-
havaroista saadaan markkinoinnissa käyttää
sanaa ″talletus″ joko sellaisenaan tai yhdys-
osana. Markkinoinnissa, joka koskee muiden
takaisinmaksettavien varojen hankkimista
yleisöltä, ei saa muutenkaan menetellä ta-
valla, joka voi vaikeuttaa talletusten erottu-
mista muista takaisinmaksettavista varoista.

Talletuksia saadaan vastaanottaa ainoas-
taan tileille, joiden ehdot ovat Rahoitustar-
kastuksen hyväksymien yleisten ehtojen mu-
kaiset.

11 §

Luottoyhteisö

Luottoyhteisö on luottolaitos, joka voi vas-
taanottaa yleisöltä muita takaisinmaksettavia
varoja kuin talletuksia sekä harjoittaa 4 §:n
1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua toi-
mintaa.

Luottoyhteisö voi olla osakeyhtiö, osuus-
kunta tai hypoteekkiyhdistys.

12 §

Maksuliikeyhteisö

Maksuliikeyhteisö on luottolaitos, joka voi
harjoittaa 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettua toimintaa.

Maksuliikeyhteisö voi olla osakeyhtiö tai
osuuskunta.

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 sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja
siihen rinnastettavaa ulkomaista yritystä,
jollei jäljempänä toisin säädetä. Rahoituslai-
toksena ei pidetä vakuutusyhtiölaissa
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(1062/1979) tarkoitettua vakuutusomistusyh-
teisöä eikä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetussa laissa tarkoitettua ryh-
mittymän omistusyhteisöä, jollei 73 §:n
2 momentista muuta johdu.

14 §

Palveluyritys

Palveluyrityksellä tarkoitetaan tässä laissa
suomalaista tai ulkomaista yritystä, joka pää-
asiallisena toimintanaan tuottaa palveluja yh-
delle tai useammalle luottolaitokselle tai ul-
komaiselle luottolaitokselle omistamalla, hal-
litsemalla tai hoitamalla kiinteistöjä tai joka
tuottaa tietojenkäsittelyyn liittyviä palveluita
taikka muita vastaavia luottolaitoksen tai ul-
komaisen luottolaitoksen pääasialliseen toi-
mintaan liittyviä palveluita yhdelle tai useam-
malle luottolaitokselle.

15 §

Omistusyhteisö

Omistusyhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa
rahoituslaitosta, jonka tytäryritykset ovat pää-
asiassa luottolaitoksia tai ulkomaisia luotto-
laitoksia taikka rahoituslaitoksia ja jonka ty-
täryrityksistä ainakin yksi on luottolaitos.

Rahoitustarkastuksen on saatuaan tiedon
siitä, että muusta yrityksestä kuin luottolai-
toksesta tai sijoituspalveluyrityksestä on tul-
lut luottolaitoksen emoyritys, tehtävä viipy-
mättä päätös siitä, onko yritystä pidettävä
1 momentissa tarkoitettuna omistusyhteisönä.

16 §

Konsolidointiryhmä

Konsolidointiryhmällä tarkoitetaan tässä
laissa konsernia, jonka muodostavat konser-
nin emoyritys, joka on luottolaitos tai ulko-
mainen luottolaitos, tällaisen luottolaitoksen
emoyrityksenä oleva muu omistusyhteisö
kuin sijoituspalveluyritys (konsolidointiryh-
män emoyritys) sekä emoyrityksen tytäryri-
tykset, jotka ovat luottolaitoksia tai ulkomai-
sia luottolaitoksia, rahoituslaitoksia tai palve-
luyrityksiä (konsolidointiryhmän tytäryritys).
Konsernilla, emoyrityksellä ja tytäryrityk-

sellä tarkoitetaan tässä laissa kirjanpitolaissa
tarkoitettua konsernia, emoyritystä ja tytär-
yritystä sekä niihin rinnastettavaa ulkomaista
konsernia, emoyritystä ja tytäryritystä.

Konsolidointiryhmän emoyrityksenä ole-
vaan luottolaitokseen ja siihen rinnastetta-
vaan omistusyhteisön tytärluottolaitokseen
sovellettavan konsolidoidun valvonnan so-
veltamisalasta säädetään erikseen 72 §:ssä.

2 luku

Oikeus luottolaitostoimintaan ja muuhun
varainhankintaan yleisöltä

17 §

Luottolaitostoiminnan luvanvaraisuus

Luottolaitostoimintaa ei saa harjoittaa il-
man tässä laissa tarkoitettua toimilupaa.

18 §

Luottolaitostoiminnan luvanvaraisuutta
koskevat poikkeukset

Sen estämättä, mitä 17 §:ssä säädetään,
osakeyhtiö tai osuuskunta saa ilman toimilu-
paa harjoittaa rajoitettua luottolaitostoimin-
taa.

Osakeyhtiön tai osuuskunnan, joka aikoo
harjoittaa rajoitettua luottolaitostoimintaa, on
tehtävä siitä ilmoitus Rahoitustarkastukselle
ennen toiminnan aloittamista. Rajoitettua
luottolaitostoimintaa harjoittavan osakeyh-
tiön tai osuuskunnan on lisäksi viivytyksettä
ilmoitettava Rahoitustarkastukselle toimin-
nan lakkaamisesta tai merkittävistä muutok-
sista toiminnan laajuudessa. Rahoitustarkas-
tuksen on kolmen kuukauden kuluessa ilmoi-
tuksen vastaanottamisesta tehtävä päätös
siitä, onko aiottu toiminta rajoitettua luotto-
laitostoimintaa. Rahoitustarkastuksen on vii-
pymättä peruutettava päätös, jos toiminta ei
enää ole rajoitettua luottolaitostoimintaa.

Edellä 5 §:n 1 momentin 4 kohdassa mai-
nitun rajan ylittyessä rajoitettua luottolaitos-
toimintaa harjoittavan osakeyhtiön tai osuus-
kunnan on viimeistään kuuden kuukauden
kuluttua sen tilikauden päättymisestä, jolloin
mainitussa kohdassa ensimmäisenä tarkoi-
tettu raja on ylitetty, tai viimeistään kuuden
kuukauden kuluttua siitä, kun mainitussa
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kohdassa toisena tarkoitettu raja on ylitetty,
haettava tässä laissa tarkoitettua toimilupaa,
saatettava toimintansa muuten lain mukai-
sesti tai lopetettava toiminta.

Rajoitettua luottolaitostoimintaa harjoitta-
vaan osakeyhtiöön tai osuuskuntaan ei sovel-
leta tämän lain säännöksiä, lukuun ottamatta
10 §:n 2 momenttia sekä 19—21, 127, 168 ja
174 §:ää.

Rajoitettua luottolaitostoimintaa harjoitta-
van osakeyhtiön tai osuuskunnan on neljän-
nesvuosittain ilmoitettava Rahoitustarkastuk-
selle liikkeeseen laskemaansa sähköiseen ra-
haan ja asiakastileihin perustuvien velkojen
yhteenlaskettu määrä. Rahoitustarkastuksella
on lisäksi oikeus saada rajoitettua luottolai-
tostoimintaa harjoittavalta osakeyhtiöltä ja
osuuskunnalta muut tämän pykälän sovelta-
misen kannalta tarpeelliset tiedot. Rahoitus-
tarkastus voi antaa valvonnan kannalta tar-
peellisia tarkempia määräyksiä tässä momen-
tissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttä-
misestä.

Rajoitettua luottolaitostoimintaa harjoitta-
vaan osakeyhtiöön tai osuuskuntaan sovelle-
taan rahanpesun estämisestä ja selvittämi-
sestä annettua lakia (68/1998).

19 §

Luottolaitoksen yksinoikeus takaisin-
maksettavien varojen vastaanottamiseen

Muu kuin luottolaitos ei saa harjoittaa lii-
ketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan ta-
kaisinmaksettavia varoja muulla tavoin kuin
laskemalla liikkeeseen arvopaperimarkkina-
laissa (495/1989) tarkoitettuja arvopapereita,
jollei 20 §:ssä toisin säädetä.

20 §

Luottolaitoksen yksinoikeutta takaisin-
maksettavien varojen vastaanottamiseen

koskevat poikkeukset

Mitä 19 §:ssä säädetään, ei rajoita Suomen
Pankin oikeutta ottaa vastaan takaisinmakset-
tavia varoja yleisöltä, rahastoyhtiön oikeutta
harjoittaa sijoitusrahastolaissa (48/1999) tar-
koitettua sijoitusrahastotoimintaa, sijoituspal-
veluyrityksen oikeutta ottaa vastaan yleisöltä

takaisinmaksettavia varoja sijoituspalveluyri-
tyksistä annetun lain mukaisesti eikä vakuu-
tuslaitoksen oikeutta harjoittaa vakuutusyh-
tiölaissa tarkoitettua vakuutusliikettä. Mitä
19 §:ssä säädetään, ei myöskään rajoita sel-
laisten maksuvälineiden myyntiä, jotka eivät
ole sähköistä rahaa.

Osakeyhtiö tai osuuskunta saa sen estä-
mättä, mitä 19 §:ssä säädetään, vastaanottaa
yleisöltä vaadittaessa takaisinmaksettavia va-
roja sellaiselle asiakastilille, jolla olevia va-
roja voidaan käyttää ainoastaan osakeyhtiön
tai osuuskunnan itsensä myymien tavaroiden
tai palvelujen maksamiseen ja nostaa kätei-
senä, sekä laskea liikkeeseen sellaista säh-
köistä rahaa, jonka ainoastaan osakeyhtiö tai
osuuskunta itse hyväksyy maksuksi. Rajoitet-
tua luottolaitostoimintaa harjoittava osakeyh-
tiö ja osuuskunta saa lisäksi vastaanottaa
yleisöltä vaadittaessa takaisinmaksettavia va-
roja 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoite-
tulle asiakastilille ja laskea liikkeeseen maini-
tun momentin 3 kohdassa tarkoitettua säh-
köistä rahaa.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu osakeyhtiö
tai osuuskunta taikka, jos osakeyhtiö tai
osuuskunta kuuluu 5 §:n 2 momentissa tar-
koitettuun yritysryhmään, kaikki samaan yri-
tysryhmään kuuluvat osakeyhtiöt ja osuus-
kunnat yhdessä saavat vastaanottaa asiakasti-
lille samalta asiakkaalta enintään määrän,
joka vastaa 3 000 euroa. Edellä 2 momentissa
tarkoitettu osakeyhtiö tai osuuskunta saa tal-
lentaa samalle sähköiselle tietovälineelle säh-
köistä rahaa enintään määrän, joka vastaa 150
euroa.

Osakeyhtiö ja osuuskunta saa 19 §:n estä-
mättä hankkia yleisöltä takaisinmaksettavia
varoja tarjoamalla muita kuin vaadittaessa ta-
kaisinmaksettavia velkasitoumuksia. Jos täl-
laisia velkasitoumuksia tarjotaan yleisölle
muulla tavoin kuin laskemalla yleiseen liik-
keeseen arvopaperimarkkinalaissa tarkoitet-
tuja arvopapereita, osakeyhtiön tai osuuskun-
nan on laadittava ja julkistettava osavuosikat-
saus, vuosikatsaus, tilinpäätös ja tilinpäätös-
tiedote noudattaen soveltuvin osin, mitä arvo-
paperimarkkinalain 2 luvun 5, 5 a, 6 ja 6 a
§:ssä säädetään. Poikkeamiseen tässä pykä-
lässä säädetystä tiedonantovelvollisuudesta
sovelletaan, mitä arvopaperimarkkinalain 2
luvun 11 §:ssä säädetään.
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21 §

Toiminimi

Muu kuin talletuspankki, Suomen Pankki
tai Pohjoismaiden Investointipankki saa toi-
minimessään käyttää sanaa ″pankki″ ainoas-
taan, jos on ilmeistä, että sanan käyttäminen
ei viittaa harhaanjohtavasti talletuspankin toi-
mintaan.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, yritys saa käyttää toiminimessään viitta-
usta sen kanssa samaan konserniin kuuluvan
talletuspankin toiminimeen. Osuuspankkien
yhteenliittymään kuuluva yritys saa lisäksi
toiminimessään käyttää viittausta osuuspank-
keihin.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti aputoiminimeen ja toissijai-
seen tunnukseen.

3 luku

Toimiluvan myöntäminen ja peruuttami-
nen sekä liiketoiminnan rajoittaminen

22 §

Toimilupahakemus

Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
luottolaitoksen toimiluvan. Toimilupa voi-
daan antaa talletuspankin, luottoyhteisön tai
maksuliikeyhteisön toimintaan. Toimilupaha-
kemukseen liitettävistä selvityksistä sääde-
tään valtiovarainministeriön asetuksella.

Talletuspankin toimilupahakemuksesta on
pyydettävä talletussuojarahaston lausunto.
Toimilupahakemuksesta on lisäksi pyydet-
tävä sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa tarkoitetun sijoittajien korvausrahaston
lausunto, jos luottolaitos voi yhtiöjärjestyk-
sensä tai sääntöjensä mukaan tarjota sijoitus-
palveluja.

Jos toimilupaa hakeva yhteisö on toisessa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa (ETA-valtio) toimiluvan saaneen ulko-
maisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk-
seen rinnastettavan ulkomaisen yrityksen tai
vakuutusyhtiöön rinnastettavan ulkomaisen
yrityksen tytäryritys tai ulkomaisen luottolai-
toksen tai muun edellä tarkoitetun ulkomai-
sen yrityksen emoyrityksen tytäryritys, hake-

muksesta on pyydettävä tuon valtion asian-
omaisen valvontaviranomaisen lausunto.
Lausunto on pyydettävä myös, jos toimilupaa
hakevassa yhteisössä määräämisvalta on sa-
moilla luonnollisilla tai oikeushenkilöillä
kuin ulkomaisessa luottolaitoksessa tai
muussa edellä tarkoitetussa ulkomaisessa yri-
tyksessä. Tässä momentissa tarkoitetussa lau-
suntopyynnössä lausunnonantajaa on pyydet-
tävä erityisesti arvioimaan osakkeenomista-
jien sopivuutta sekä saman ryhmän toisen
yrityksen johtamiseen osallistuvien johtajien
mainetta ja kokemusta sekä ilmoittamaan
edellä mainittuja seikkoja koskevat tiedot,
joilla on merkitystä toimiluvan myöntämisen
tai luottolaitoksen valvonnan kannalta.

Jos toimiluvan myöntämisen edellytyksenä
olevissa, 1 momentissa tarkoitetuissa tie-
doissa tapahtuu toimiluvan myöntämisen jäl-
keen olennainen muutos, luottolaitoksen on
ilmoitettava muutoksista Rahoitustarkastuk-
sen tarkemmin määräämällä tavalla.

23 §

Toimilupapäätös

Rahoitustarkastuksen on annettava luotto-
laitoksen toimilupaa koskeva päätös kuuden
kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanot-
tamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen,
siitä kun hakija on antanut asian ratkaise-
mista varten tarvittavat asiakirjat ja selvityk-
set. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin
aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hake-
muksen vastaanottamisesta.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
luottolaitoksen liiketoimintaa koskevia, val-
vonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja
ehtoja. Rahoitustarkastus voi toimiluvan
myöntämisen jälkeen luottolaitoksen hake-
muksesta muuttaa toimiluvan ehtoja.

Jos toimilupaa koskevaa päätöstä ei ole
annettu 1 momentissa säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valitus
tehdään ja käsitellään, kuten hakemuksen
hylkäämistä koskeva valitus tehdään ja käsi-
tellään. Tällaisen valituksen voi tehdä, kun-
nes päätös on annettu. Rahoitustarkastuksen
on ilmoitettava päätöksen antamisesta muu-
toksenhakuviranomaiselle, jos päätös on an-
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nettu valituksen jälkeen. Tässä momentissa
tarkoitetun valituksen tekemisestä ja käsitte-
lystä on muutoin soveltuvin osin voimassa,
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään.

24 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että
luottolaitos täyttää luottolaitoksen toimin-
nalle ja taloudelliselle asemalle 4 ja 5 luvussa
säädetyt edellytykset. Toimilupa voidaan
myöntää myös perustettavalle luottolaitok-
selle ennen sen rekisteröimistä.

25 §

Toimiluvan myöntäminen eurooppayhtiölle ja
eurooppaosuuskunnalle

Toimilupa myönnetään myös sellaiselle
ETA-valtiossa vastaavan luvan saaneelle eu-
rooppayhtiön (SE) säännöistä annetussa neu-
voston asetuksessa (EY) N:o 2157/2001, jäl-
jempänä eurooppayhtiöasetus, tarkoitetulle
eurooppayhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaik-
kansa Suomeen asetuksen 8 artiklan mukai-
sesti. Lupahakemuksesta on pyydettävä ky-
seisen valtion rahoitusmarkkinoita valvovan
viranomaisen lausunto. Sama koskee euroop-
payhtiön perustamista sulautumalla siten, että
vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka on toi-
sessa valtiossa, rekisteröidään eurooppayh-
tiönä Suomessa. Mitä tässä pykälässä sääde-
tään eurooppayhtiöstä, sovelletaan vastaa-
vasti eurooppaosuuskunnan (SCE) säännöistä
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o
1435/2003, jäljempänä eurooppaosuuskunta-
asetus, tarkoitettuun eurooppaosuuskuntaan.

26 §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
milupa rekisteröitäväksi. Talletuspankin toi-
milupa on lisäksi ilmoitettava tiedoksi talle-
tussuojarahastolle ja sijoituspalveluja tarjoa-

van luottolaitoksen toimilupa sijoittajien kor-
vausrahastolle. Perustettavalle yritykselle ja
kotipaikan Suomeen siirtävälle eurooppayhti-
ölle myönnetty toimilupa rekisteröidään sa-
malla kun yritys rekisteröidään.

27 §

Toiminnan aloittaminen

Luottolaitos voi aloittaa toimintansa, jollei
toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittö-
mästi sen jälkeen, kun toimilupa on myön-
netty ja luottolaitos on toimittanut Rahoitus-
tarkastukselle 2 momentissa tarkoitetut tiedot
sekä, jos toimilupa on myönnetty perustetta-
valle yritykselle, yritys on rekisteröity.

Luottolaitos ei saa aloittaa toimintaansa
ennen kuin se on toimittanut Rahoitustarkas-
tukselle:

1) luottolaitosta koskevan täydellisen ot-
teen kaupparekisteristä, johon sisältyvät yh-
tiöjärjestys tai säännöt;

2) hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen-
ten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja toimi-
tusjohtajan sijaisen sekä tilintarkastajien ja
varatilintarkastajien nimet ja heitä koskevat
tarvittavat muut tiedot.

Jos 2 momentissa mainitussa tiedossa ta-
pahtuu muutos, uusi tieto on viipymättä il-
moitettava Rahoitustarkastukselle.

28 §

Toimiluvan peruuttaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa luottolai-
toksen toimiluvan, jos:

1) luottolaitoksen toiminnassa on olennai-
sesti rikottu lakia, asetuksia tai viranomaisen
niiden nojalla antamia tai vahvistamia mää-
räyksiä;

2) luottolaitos on lopettanut toimintansa yli
kuuden kuukauden ajaksi tai se on asetettu
selvitystilaan;

3) luvan myöntämiselle säädettyjä edelly-
tyksiä ei enää ole olemassa;

4) luottolaitoksen toimintaa ei ole aloitettu
12 kuukauden sisällä toimiluvan myöntämi-
sestä; taikka
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5) toimilupaa haettaessa on annettu olen-
naisesti vääriä tietoja.

Toimiluvan peruuttamisesta luottolaitok-
sen hakemuksesta säädetään liikepankeista ja
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa, säästöpankkilaissa sekä
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-
sista luottolaitoksista annetussa laissa.

Rahoitustarkastuksen on peruutettava toi-
milupa, kun luottolaitos on asetettu konkurs-
siin, määrätty selvitystilaan rekisteriviran-
omaisen tai tuomioistuimen päätöksellä
taikka selvitysmiehet ovat antaneet selvitysti-
laa koskevan lopputilityksen.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
miluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi.
Toimiluvan peruuttaminen on lisäksi ilmoi-
tettava tiedoksi talletussuojarahastolle sekä
7 luvussa tarkoitetulle vakuusrahastolle ja si-
joittajien korvausrahastolle, jos luottolaitos
on rahaston jäsen.

Kun luottolaitoksen toimilupa on peruu-
tettu, luottolaitoksen toimintaa voidaan Ra-
hoitustarkastuksen suostumuksella ja sen val-
vonnassa jatkaa siinä määrin kuin selvityksen
tarkoituksenmukainen toteuttaminen vaatii.

Toimiluvan peruuttamista koskevaa pää-
töstä sovelletaan valituksesta huolimatta tois-
taiseksi, jollei muutoksenhakuviranomainen
toisin määrää.

Rahoitustarkastuksen on peruuttaessaan
toimiluvan luottolaitokselta, joka toimii myös
toisessa ETA-valtiossa, ilmoitettava päätök-
sestään asianomaisen valtion valvontaviran-
omaiselle.

29 §

Liiketoiminnan rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
luottolaitoksen toimiluvan mukaista toimin-
taa ja, jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi
määräajassa, määräajan päättymisen jälkeen
muuttaa toimiluvan ehtoja toiminnan pysy-
väksi rajoittamiseksi, jos luottolaitoksen hoi-
dossa on todettu taitamattomuutta tai varo-
mattomuutta ja on ilmeistä, että toiminnan
jatkaminen voi vakavasti vahingoittaa rahoi-
tusmarkkinoiden vakautta, maksujärjestel-
mien häiriötöntä toimintaa tai velkojien etua.

Tässä pykälässä tarkoitettuun päätökseen
sovelletaan, mitä 28 §:n 6 ja 7 momentissa
säädetään.

4 luku

Luottolaitostoiminnan yleiset edellytykset

Sallittu liiketoiminta

30 §

Talletuspankille sallittu liiketoiminta

Talletuspankille sallittua liiketoimintaa on:
1) talletusten ja muiden takaisinmaksetta-

vien varojen hankkiminen yleisöltä;
2) muu varainhankinta;
3) luotonanto ja rahoitustoiminta sekä muu

rahoituksen järjestäminen;
4) rahoitusleasing;
5) yleinen maksujenvälitys ja muu maksu-

liike;
6) sähköisen rahan liikkeeseenlasku, siihen

liittyvä tietojenkäsittely ja tietojen tallentami-
nen sähköiselle tietovälineelle muun yrityk-
sen lukuun;

7) maksujen periminen;
8) valuutanvaihto;
9) notariaattitoiminta;
10) arvopaperikauppa ja muu arvopaperi-

toiminta;
11) takaustoiminta;
12) luottotietotoiminta;
13) asuntosäästötoimintaan liittyvä asunto-

osakkeiden ja -osuuksien sekä asuinkiinteis-
töjen välitys;

14) muu 1—13 kohdassa tarkoitettuun toi-
mintaan verrattava tai niihin läheisesti liittyvä
toiminta.

Talletuspankki saa lisäksi hoitaa postipal-
veluja postitoimiluvan haltijan kanssa teke-
mänsä sopimuksen mukaisesti sekä tarjota
talletuspankin kanssa samaan konserniin tai
osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvalle
yritykselle sen hallintoon liittyviä palveluja.

Talletuspankin yhtiöjärjestyksessä tai sään-
nöissä on mainittava, tarjoaako talletuspankki
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 3 §:n
mukaisia sijoituspalveluja sekä mainitun lain
16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua
säilytys- ja hoitopalvelua.
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31 §

Luottoyhteisölle sallittu liiketoiminta

Luottoyhteisö saa harjoittaa 30 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua liiketoimintaa lukuun
ottamatta talletusten hankkimista yleisöltä.
Luottoyhteisö saa vastaanottaa yleisöltä
muita vaadittaessa takaisinmaksettavia varoja
kuin talletuksia vain yleisen maksujenväli-
tyksen ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskun
yhteydessä. Luottoyhteisö voi harjoittaa kiin-
nitysluottopankkitoimintaa niin kuin kiinni-
tysluottopankkilaissa säädetään.

Luottoyhteisön yhtiöjärjestyksessä tai
säännöissä on mainittava, tarjoaako luottoyh-
teisö sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
3 §:n mukaisia sijoituspalveluja sekä maini-
tun lain 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa tar-
koitettua säilytys- ja hoitopalvelua.

Luottoyhteisön yleistä maksujenvälitystä
varten tilille vastaanottamiin vaadittaessa ta-
kaisinmaksettaviin varoihin sovelletaan, mitä
135—138 §:ssä säädetään talletuksesta.

32 §

Maksuliikeyhteisölle sallittu liiketoiminta

Maksuliikeyhteisö saa harjoittaa muuta
30 §:n 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 8 kohdassa
tarkoitettua ja niihin verrattavaa tai niihin
läheisesti liittyvää liiketoimintaa kuin talle-
tusten hankkimista yleisöltä. Maksuliikeyh-
teisö ei saa myöskään vastaanottaa yleisöltä
muita vaadittaessa takaisinmaksettavia varoja
muuten kuin yleisen maksujenvälityksen ja
sähköisen rahan liikkeeseenlaskun yhtey-
dessä. Maksuliikeyhteisö ei saa myöntää
luottoa.

Maksuliikeyhteisö ei saa omistaa osakkeita
eikä osuuksia muussa yhteisössä kuin
14 §:ssä tarkoitetussa palveluyrityksessä.
Maksuliikeyhteisö ei saa tehdä muita johdan-
naissopimuksia kuin sellaisia korko- tai va-
luuttasidonnaisia vakioituja johdannaissopi-
muksia, jotka ovat päivittäisen vakuusvaati-
muksen piirissä ja joiden tarkoituksena on
kattaa maksuliikeyhteisön varoihin ja velkoi-
hin liittyvät riskit.

Maksuliikeyhteisön yleistä maksujenväli-
tystä varten tilille vastaanottamiin vaaditta-

essa takaisinmaksettaviin varoihin sovelle-
taan, mitä 135—138 §:ssä säädetään talletuk-
sesta.

33 §

Kiinteistöjen omistamista koskeva rajoitus

Luottolaitos saa sijoittaa kiinteistöihin sekä
kiinteistöyhteisöjen osakkeisiin ja osuuksiin
enintään määrän, joka vastaa 13 prosenttia
luottolaitoksen taseen loppusummasta. Luot-
tolaitoksen omistamiin kiinteistöyhteisöjen
osakkeisiin ja osuuksiin rinnastetaan edellä
tarkoitettua osuutta laskettaessa luottolaitok-
sen kiinteistöyhteisölle antamat luotot ja sen
puolesta antamat takaukset samassa suhteessa
kuin luottolaitoksen omistamat kiinteistöyh-
teisön osakkeet tai osuudet ovat kiinteistöyh-
teisön osake- tai osuuspääomasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua suhdelu-
kua laskettaessa ei oteta huomioon kiinteis-
töjä eikä kiinteistöyhteisön osakkeita tai
osuuksia, jotka:

1) ovat joutuneet luottolaitoksen haltuun
maksamatta jääneen saamisen vakuutena; tai

2) on vuokrattu rahoitustoiminnan yhtey-
dessä ja joiden arvon alenemisesta johtuva
riski on olennaisilta osiltaan siirretty sopi-
muksin vuokralleottajalle.

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
määräajaksi myöntää luvan poiketa 1 mo-
mentissa säädetystä vaatimuksesta.

Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitus-
tarkastukselle tiedot, jotka ovat tarpeen tässä
pykälässä säädetyn rajoituksen valvomiseksi.
Rahoitustarkastus voi antaa valvonnan kan-
nalta tarpeellisia määräyksiä ilmoitusvelvolli-
suuden sisällöstä ja siitä, kuinka usein ilmoi-
tus on tehtävä.

Tässä pykälässä säädetyn rajoituksen kon-
solidoidusta valvonnasta säädetään 81 §:ssä.

34 §

Rahalainan antamista koskevien osuuskunta-
lain säännösten soveltaminen

Osuuskuntalain (1488/2001) 8 luvun
7 §:ää ei sovelleta luottolaitokseen eikä sen
konsolidointiryhmään kuuluvaan rahoituslai-
tokseen.
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35 §

Omien ja konserniyritysten osakkeiden,
osuuksien, pääomalainojen ja debentuurien

hankinnan rahoittaminen ja pantiksi
ottaminen

Luottolaitos ja sen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluva rahoituslaitos saa an-
taa lainaa omien ja emoyrityksensä osakkei-
den ja osuuksien hankkimiseen sekä ottaa
niitä pantiksi 2—4 momentissa säädetyin ra-
joituksin. Vakuuden asettaminen luottolaitok-
sen tai sen kanssa samaan konsolidointiryh-
mään kuuluvan rahoituslaitoksen varoista
edellä tarkoitetun lainan maksamisesta rin-
nastetaan lainan antamiseen.

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 arvopaperimarkkinalain 1 luvun
3 §:ssä tarkoitettuja pörssi- tai markkina-ar-
vopapereita, jos lainan antaminen tai pantin
ottaminen kuuluu luottolaitoksen tai sen
kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
van rahoituslaitoksen tavanomaiseen liiketoi-
mintaan ja jos laina on annettu taikka pantti
otettu luotto- tai rahoituslaitoksen toimin-
nassa noudatetuin tavanomaisin ehdoin.

Luottolaitos ja sen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluva rahoituslaitos saa ot-
taa pantiksi omia ja emoyrityksen osakkeita
ja osuuksia niiden merkinnän rahoittamiseksi
annetun lainan vakuudeksi enintään määrän,
joka vastaa nimellisarvoltaan 10 prosenttia
lainan antaneen yrityksen, tai jos pantiksi on
otettu lainan antaneen yrityksen emoyrityk-
sen osakkeita tai osuuksia, emoyrityksen si-
dotusta pääomasta.

Luottolaitos ja sen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluva rahoituslaitos ei saa
antaa luottoa samaan konsolidointiryhmään
kuulumattomalle konserniyritykselle konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen osakkei-
den tai osuuksien hankkimiseksi.

Mitä tässä pykälässä säädetään osakkeista

ja osuuksista, sovelletaan vastaavasti kantara-
hasto-osuuksiin, sijoitusosuuksiin, pääomasi-
joituksiin, pääomalainoihin, debentuureihin
ja muihin sitoumuksiin, joilla on huonompi
etuoikeus kuin liikkeeseenlaskijan muilla ve-
loilla.

Toiminnan yleinen valvottavuus

36 §

Toimipaikat ja asiamiehen käyttäminen

Luottolaitoksella on oltava Suomessa pää-
konttori ja vähintään yksi kiinteä toimi-
paikka. Luottolaitos voi harjoittaa toimin-
taansa lisäksi sivuliikkeissä ja muissa toimi-
paikoissa. Sivuliikkeen perustamisesta ulko-
maille säädetään 10 luvussa.

Luottolaitos voi harjoittaa liiketoimintaa
myös asiamiehen välityksellä, jos asiamiehen
käyttäminen ei haittaa luottolaitoksen riskien
hallintaa ja sisäistä valvontaa eikä luottolai-
toksen liiketoiminnan muuta hoitamista.

Luottolaitoksen on antaessaan liiketoimin-
taansa asiamiehen hoidettavaksi huolehdit-
tava siitä, että luottolaitos saa asiamieheltä
jatkuvasti viranomaisvalvontansa, riskien
hallintansa ja sisäisen valvontansa kannalta
tarpeelliset tiedot sekä siitä, että luottolaitos
voi luovuttaa nämä tiedot edelleen Rahoitus-
tarkastukselle ja lisäksi säästöpankkitarkas-
tukselle, jos luottolaitos on säästöpankkitar-
kastuksen valvonnassa tai osuuspankkien yh-
teenliittymän keskusyhteisölle, jos luottolai-
tos on keskusyhteisön valvonnassa.

Luottolaitoksen, joka aikoo harjoittaa liike-
toimintaa muun kuin luottolaitoksen kanssa
samaan konsolidointiryhmään tai osuuspank-
kien yhteenliittymään kuuluvan asiamiehen
välityksellä, on ilmoitettava siitä Rahoitustar-
kastukselle ennen toiminnan antamista asia-
miehen hoidettavaksi. Ilmoitusta ei tarvita,
jos liiketoimintaa harjoitetaan asiamiehen vä-
lityksellä vain vähäisessä määrin. Luottolai-
toksen ja asiamiehen välisessä sopimussuh-
teessa tapahtuvista merkittävistä muutoksista
on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle. Ra-
hoitustarkastus antaa tarkemmat määräykset
ilmoituksen sisällöstä sekä siitä, milloin asia-
miehen välityksellä harjoitettavaa liiketoi-
mintaa voidaan pitää vähäisenä.
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37 §

Luottolaitoksen sidonnaisuus

Luottolaitos ei saa olla merkittävästi sidok-
sissa sellaiseen luonnolliseen henkilöön tai
oikeushenkilöön, johon sovellettavat Euroo-
pan talousalueeseen kuulumattoman valtion
lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset
estävät luottolaitoksen tehokkaan valvonnan,
eikä muuhunkaan tahoon, jos merkittävä si-
donnaisuus on muuten omiaan estämään luot-
tolaitoksen tehokasta valvontaa.

Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan
1 momenttia sovellettaessa sidossuhdetta,
joka syntyy, kun:

1) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
suoraan tai välillisesti omistaa vähintään
20 prosenttia jonkin yhteisön osakkeista, jä-
senosuuksista, takuuosuuksista tai yhtiö-
osuuksista;

2) luonnollisella henkilöllä tai oikeushen-
kilöllä on suoraan tai välillisesti vähintään
20 prosenttia jonkin yhteisön osakkeiden, jä-
senosuuksien, takuuosuuksien tai yhtiöosuuk-
sien tuottamasta äänimäärästä ja tämä ääni-
määrä perustuu omistukseen, jäsenyyteen,
yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen, niihin
verrattaviin sääntöihin tai muuhun sopimuk-
seen; taikka

3) luonnollisella henkilöllä tai oikeushen-
kilöllä on suoraan tai välillisesti oikeus nimit-
tää tai erottaa vähintään yksi viidesosa jonkin
oikeushenkilön hallituksen tai siihen verratta-
van toimielimen jäsenistä taikka sellaisen toi-
mielimen jäsenistä, jolla on tämä oikeus, ja
nimittämis- tai erottamisoikeus perustuu sa-
moihin seikkoihin kuin 2 kohdassa tarkoitettu
äänimäärä.

Jos luonnollisella henkilöllä on 2 momen-
tissa tarkoitettu omistus, äänimäärä taikka ni-
mittämis- tai erottamisoikeus yhdessä avio-
puolisonsa tai kanssaan avioliitonomaisissa
olosuhteissa elävän henkilön kanssa, etene-
vässä tai takenevassa polvessa olevan suku-
laisensa taikka tällaisen henkilön aviopuoli-
son tai tällaisen henkilön kanssa avioliiton-
omaisissa suhteissa elävän henkilön kanssa
taikka häneen muutoin merkittävässä talou-
dellisessa riippuvuussuhteessa olevan henki-
lön kanssa, on myös kyseessä olevan luon-
nollisen henkilön, hänen kanssaan edellä

tässä momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa
elävän henkilön ja 2 momentissa tarkoitetun
yhteisön tai muun oikeushenkilön välillä
merkittävä sidonnaisuus.

Merkittävä sidonnaisuus syntyy myös kah-
den tai useamman sellaisen oikeushenkilön
välille, jotka ovat saman luonnollisen henki-
lön tai oikeushenkilön määräysvallassa.

38 §

Määräysvallan hankkiminen ulkomaisessa
yrityksessä

Luottolaitos tai sen kanssa samaan konso-
lidointiryhmään kuuluva yritys ei saa hankkia
kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua
määräysvaltaa muussa ulkomaisessa yrityk-
sessä kuin ulkomaisessa luottolaitoksessa tai
sijoituspalveluyritykseen, rahastoyhtiöön tai
vakuutusyhtiöön rinnastettavassa ulkomai-
sessa yrityksessä eikä sellaisessa ulkomai-
sessa luottolaitoksessa tai edellä tarkoitetussa
muussa ulkomaisessa vakuutuslaitoksessa,
jonka kotipaikka on Euroopan talousaluee-
seen kuulumattomassa valtiossa, ellei yritys
ole ilmoittanut siitä etukäteen Rahoitustar-
kastukselle taikka jos Rahoitustarkastus on
ilmoituksen saatuaan kieltänyt hankinnan
2 momentissa säädetyssä ajassa.

Rahoitustarkastus voi kolmen kuukauden
kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituk-
sen vastaanottamisesta kieltää 1 momentissa
tarkoitetun hankinnan, jos hankinnan koh-
teena olevaan yritykseen sovellettavat lait,
asetukset tai hallinnolliset määräykset olen-
naisesti vaikeuttaisivat luottolaitoksen tai sen
konsolidointiryhmän tehokasta valvontaa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoi-
tusta ei tarvitse tehdä, jos yritys kuuluu rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta an-
netussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään, ja
vastaava ilmoitus on tehty Vakuutusvalvonta-
virastolle.

39 §

Luottolaitoksen kuuluminen ulkomaiseen
konsolidointiryhmään

Jos luottolaitos kuuluu sellaiseen konsoli-
dointiryhmään, johon ei sovelleta Suomen
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lakia, luottolaitoksen toimiluvan edellytyk-
senä on, että ulkomaan viranomaisella on
riittävä toimivalta valvoa koko konsolidointi-
ryhmää vastaavalla tavalla kuin tässä laissa
säädetään taikka että luottolaitoksen kuulu-
minen tällaiseen konsolidointiryhmään ei
muuten vaaranna luottolaitoksen toiminnan
vakautta. Luottolaitoksen toiminnan vakau-
den katsotaan vaarantuvan tässä pykälässä
tarkoitetulla tavalla, jollei voida osoittaa, että
konsolidoitu vakavaraisuus, konsolidoidut
suuret asiakasriskit, konsolidointiryhmän si-
säinen valvonta ja riskienhallintamenetelmät
sekä omistusyhteisön omistajien ja johdon
sopivuus ja luotettavuus vastaavat tämän lain
mukaisia vaatimuksia. Mitä tässä pykälässä
säädetään konsolidointiryhmästä, sovelletaan
vastaavasti muuhun kuin rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymien valvonnasta annetun lain
6 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymään.

Omistajien ja johdon sopivuus ja
luotettavuus

40 §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Luottolaitoksen hallituksen ja toimitusjoh-
tajan tulee johtaa luottolaitosta ammattitaitoi-
sesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperi-
aatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja
varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimi-
tusjohtajan sijaisen on oltava luotettavia hen-
kilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden
toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Halli-
tuksen jäsenellä ja varajäsenellä sekä toimi-
tusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on
lisäksi oltava sellainen yleinen luottolaitos-
toiminnan tuntemus kuin luottolaitoksen toi-
minnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen on
tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden viimeisim-
män vuoden aikana tuomittu vankeusrangais-
tukseen tai kolmen viimeisimmän vuoden ai-
kana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka
voidaan katsoa osoittavan hänen olevan il-

meisen sopimaton luottolaitoksen hallituksen
jäseneksi tai varajäseneksi taikka toimitus-
johtajaksi tai toimitusjohtajan sijaiseksi.

Rahoitustarkastus voi määräajaksi, enin-
tään viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä toi-
mimasta luottolaitoksen hallituksen jäsenenä
tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai
toimitusjohtajan sijaisena, jos:

1) tämä on osoittanut tehtävänsä hoidossa
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa luottolaitoksen vakaata toimin-
taa, tallettajien tai sijoittajien asemaa taikka
velkojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti omistusyhteisöön. Omistus-
yhteisön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoi-
tettujen hallintohenkilöidensä muutoksista
viipymättä Rahoitustarkastukselle.

41 §

Luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön johdon
erillisyys

Luottolaitoksen toimitusjohtaja ja tämän
sijainen eivät saa olla luottolaitoksen kanssa
samaan konserniin tai rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetussa laissa
tarkoitettuun ryhmittymään kuuluvan vakuu-
tusyhtiön toimitusjohtajana tai tämän sijai-
sena.

Enemmistön luottolaitoksen hallituksen jä-
senistä ja varajäsenistä on oltava henkilöitä,
jotka eivät ole 1 momentissa tarkoitetun va-
kuutusyhtiön hallituksen jäsenenä tai varajä-
senenä taikka toimitusjohtajana tai tämän si-
jaisena, jollei Rahoitustarkastus myönnä tä-
hän lupaa.

42 §

Osakkeiden ja osuuksien hankinnasta
ilmoittaminen

Jos jonkun tarkoituksena on hankkia suo-
raan tai välillisesti luottolaitoksesta tai omis-
tusyhteisöstä osuus, joka on vähintään
10 prosenttia osake- tai osuuspääomasta tai
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joka tuottaa vähintään 10 prosenttia osakkei-
den tai osuuksien äänivallasta, hankinnasta
on ilmoitettava etukäteen Rahoitustarkastuk-
selle.

Jos 1 momentissa tarkoitettua osuutta lisä-
tään siten, että osuus kasvaa vähintään 20, 33
tai 50 prosenttiin osake- tai osuuspääomasta,
tuottaa vähintään samansuuruisen äänivallan
taikka siten, että luottolaitoksesta tai omistus-
yhteisöstä tulee tytäryritys, hankinnasta on
myös ilmoitettava etukäteen Rahoitustarkas-
tukselle.

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua
omistusosuutta ja ääniosuutta sovelletaan,
mitä arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä
sekä 2 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentissa sääde-
tään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoi-
tus on tehtävä myös silloin, kun osuuden
omistus laskee alle 1 ja 2 momentissa sääde-
tyn suuruisten osuuksien.

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön on il-
moitettava Rahoitustarkastukselle vähintään
kerran vuodessa 1 ja 2 momentissa tarkoitet-
tujen osuuksien omistajat ja omistusten suu-
ruudet sekä ilmoitettava välittömästi tie-
toonsa tulleet osuuksien omistuksessa tapah-
tuneet muutokset.

Ilmoituksessa on annettava tarpeelliset tie-
dot osuuden suuruudesta ja sen omistajasta
sekä omistajan asiakasriskeistä.

Tässä pykälässä tarkoitettua ilmoitusta ei
tarvitse tehdä, jos omistus luottolaitoksesta
tai omistusyhteisöstä hankitaan välillisesti ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
annetussa laissa tarkoitetun ryhmittymän
omistusyhteisön osakkeita hankkimalla ja il-
moitus tällaisen omistusyhteisön hankinnasta
on tehty Vakuutusvalvontavirastolle.

43 §

Hankinnan vastustaminen

Rahoitustarkastus voi kolmen kuukauden
kuluessa 42 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen
vastaanottamisesta kieltää osuuden hankin-
nan, jos omistajien luotettavuudesta ja sopi-
vuudesta saadun selvityksen perusteella tai
muuten on todennäköistä, että osuuden omis-
tus vaarantaisi luottolaitoksen tai sen konsoli-
dointiryhmän varovaisten ja terveiden liike-
periaatteiden mukaisen liiketoiminnan.

Jos osuuden hankinta jätetään ilmoitta-
matta tai jos osuus on hankittu Rahoitustar-
kastuksen kiellosta huolimatta, Rahoitustar-
kastus voi kieltää osakkeen- tai osuuden-
omistajan hankkimia osakkeita tai osuuksia
koskevan saannon merkitsemisen osake- ja
osakasluetteloon taikka jäsenluetteloon. Jos
Rahoitustarkastus osuuden hankinnan jälkeen
havaitsee osuuden omistuksen vakavasti vaa-
rantavan luottolaitoksen tai sen konsolidointi-
ryhmän varovaisten ja terveiden liikeperiaat-
teiden mukaisen toiminnan, Rahoitustarkas-
tus voi vaatia osakkeiden tai osuuksien saan-
toa koskevan osake- ja osakasluetteloon tai
jäsenluetteloon tehdyn merkinnän mitätöitä-
väksi kerrallaan enintään vuoden määrä-
ajaksi.

Jos hankinnasta seuraa, että luottolaitok-
sesta tulee toisessa ETA-valtiossa toimiluvan
saaneen ulkomaisen luottolaitoksen tai toi-
sessa ETA-valtiossa toimiluvan saaneen, si-
joituspalveluyritykseen tai vakuutusyhtiö-
laissa tarkoitettuun vakuutusyhtiöön rinnas-
tettavan ulkomaisen yrityksen tytäryritys tai
tällaisen ulkomaisen luottolaitoksen tai muun
edellä tarkoitetun ulkomaisen yrityksen emo-
yrityksen tytäryritys, Rahoitustarkastuksen
on pyydettävä tuon valtion valvontaviran-
omaisen lausunto hankinnasta. Samoin mene-
tellään, jos luottolaitoksen määräämisvalta
siirtyy samoille luonnollisille tai oikeushen-
kilöille kuin edellä tarkoitetussa ulkomai-
sessa luottolaitoksessa tai muussa ulkomai-
sessa yrityksessä.

5 luku

Luottolaitostoiminnan taloudelliset
edellytykset

44 §

Vähimmäispääoma

Talletuspankin ja luottoyhteisön osakepää-
oman, osuuspääoman tai peruspääoman on
oltava vähintään viisi miljoonaa euroa. Mak-
suliikeyhteisön osake- tai osuuspääoman on
oltava vähintään miljoona euroa. Pääoman on
oltava kokonaan merkitty toimilupaa myön-
nettäessä.
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Omat varat

45 §

Ensisijaiset omat varat

Luottolaitoksen omiin varoihin luetaan en-
sisijaisina omina varoina seuraavat erät:

1) osakepääoma, osuus- ja lisäosuuspää-
oma sekä peruspääoma;

2) sijoitusosuuspääoma ja kantarahasto;
3) osake-, sijoitusosuus- ja kantarahastoan-

titilillä olevat varat;
4) pääomalainat, joiden ehdot Rahoitustar-

kastus on hyväksynyt;
5) vararahasto ja ylikurssirahasto;
6) vapaan oman pääoman rahastot ja käyt-

tämättömät voittovarat, lukuun ottamatta
46 §:n mukaisesti toissijaisiin omiin varoihin
luettavia eriä;

7) vapaaehtoinen varaus;
8) tilivuoden aikana kertynyt osavuosikat-

sauksen osoittama voitto, jos se on tilintar-
kastajan antaman lausunnon mukaan laskettu
Rahoitustarkastuksen hyväksymällä tavalla
noudattaen samoja periaatteita kuin tilikau-
den tuloksen laskemisessa;

9) muut Rahoitustarkastuksen hyväksymät,
edellä mainittuihin eriin rinnastettavat erät.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut erät ote-
taan huomioon vähennettyinä niihin mahdol-
lisesti kohdistuvalla luottolaitoksen yhteisö-
verokannan mukaisella verolla.

Edellä 1 momentin 1—5 kohdassa tarkoi-
tettuihin eriin ei saa lukea eriä, joiden pää-
omaa ei ole maksettu luottolaitokselle. Mai-
nitun momentin 1—4 kohdassa tarkoitettui-
hin eriin saa lukea ainoastaan eriä, joille
maksettavan osingon, koron tai muun hyvi-
tyksen taikka pääoman palautuksen edelly-
tyksenä on, että luottolaitoksella on jakokel-
poisia varoja. Mainittuihin eriin ei saa lukea:

1) määräaikaisia eriä;
2) eriä, jotka tuottavat kumulatiivisen oi-

keuden osinkoon, korkoon tai muuhun hyvi-
tykseen;

3) eriä, joiden pääoman taikka osingon,
koron tai muun hyvityksen maksamisesta on
antanut vakuuden:

a) luottolaitos itse tai sen kanssa samaan
konserniin kuuluva yhteisö;

b) yhteisö, joka lain tai sopimuksen perus-

teella on vastuussa luottolaitoksen veloista,
tai tällaisen yhteisön kanssa samaan konser-
niin kuuluva yhteisö;

c) yhteisö, jonka äänivallasta a ja b koh-
dassa tarkoitetut yhteisöt omistavat yhteensä
yli puolet, tai tällaisen yhteisön kanssa sa-
maan konserniin kuuluva yhteisö.

Edellä 1 momentin 6—9 kohdassa tarkoi-
tettuina erinä saadaan ottaa huomioon ainoas-
taan sellaiset erät, jotka ovat luottolaitoksen
käytettävissä välittömästi ja rajoittamatto-
masti tappioiden kattamiseen heti niiden syn-
nyttyä. Mainitun momentin 6 ja 8 kohdassa
tarkoitetuista eristä on ennen niiden luke-
mista omiin varoihin eliminoitava niihin
mahdollisesti sisältyvät rahoitusvelkojen käy-
vän arvon muutoksesta johtuvat tuotot ja ku-
lut.

Luottolaitos, joka on arvopaperistanut saa-
misiaan 61 §:n mukaisesti, ei saa lukea 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin eriin:

1) oman pääoman eriä, jotka perustuvat
saamisten arvopaperistamisesta odotettaviin
tuleviin tuottoihin;

2) tuottoja, jotka perustuvat takaukseen,
jonka luottolaitos tai siihen 3 momentissa
tarkoitetussa suhteessa oleva yhteisö on anta-
nut arvopaperistettujen saamisten pääoman
tai tuoton maksamisesta tai saamisiin liitty-
vän riskin kattamiseksi muulla tavoin.

Tässä pykälässä tarkoitetut erät otetaan
huomioon määrään, joka niistä on merkitty
tilinpäätökseen.

46 §

Toissijaiset omat varat

Luottolaitoksen omiin varoihin luetaan
toissijaisina omina varoina seuraavat erät:

1) arvonkorotusrahasto ja uudelleenarvos-
tusrahasto;

2) käyvän arvon rahasto ja siihen rinnastet-
tavat oman pääoman erät, lukuun ottamatta
152 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja
eriä;

3) määräämättömäksi ajaksi annetut velka-
sitoumukset sekä 45 §:n 1 momentin
1—4 kohdassa tarkoitetut erät, jotka tuottavat
kumulatiivisen oikeuden osinkoon, korkoon
tai muuhun hyvitykseen, 3 momentissa sää-
detyin edellytyksin;
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4) vähintään viiden vuoden pituiset deben-
tuurit ja niihin rinnastettavat sitoumukset
3 momentissa säädetyin edellytyksin.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
käytettäessä 59 §:ssä tarkoitettua sisäisten
luottoluokitusten menetelmää toissijaisiin
omiin varoihin saadaan lukea kirjanpitoon
merkittyjen arvonalennusten ja odotettujen
tappioiden erotuksena syntyvä ylijäämä, kui-
tenkin enintään 0,6 prosenttia riskipainotettu-
jen erien yhteismäärästä. Laskettaessa tässä
momentissa tarkoitettua ylijäämää odotetut
tappiot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
sisällytetään odotettuihin tappioihin, mutta
niistä kirjattuja arvonalennuksia ei oteta huo-
mioon. Sovellettaessa 69 ja 71 §:ää tässä mo-
mentissa tarkoitettuja eriä ei sisällytetä omiin
varoihin. Arvopaperistamiseen perustuvia
eriä, joihin 61 §:n 3 momentin mukaisesti
sovelletaan 1 250 prosentin riskikerrointa, ei
oteta huomioon tätä momenttia sovelletta-
essa.

Edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut
velkasitoumukset saadaan lukea toissijaisiin
omiin varoihin, jos ne täyttävät seuraavat
edellytykset:

1) niiden pääoma maksetaan takaisin aino-
astaan, jos Rahoitustarkastus liikkeeseenlas-
kijan hakemuksesta antaa siihen luvan;

2) niille suoritettavan koron maksamista
voidaan sopimusehtojen mukaan lykätä luot-
tolaitoksen taloudellisesta asemasta johtu-
vista syistä;

3) niiden pääoma voidaan käyttää tappioi-
den kattamiseen luottolaitoksen toiminnan ai-
kana taikka ne voidaan muuten rinnastaa
omaan pääomaan arvioitaessa velvollisuutta
asettaa luottolaitos selvitystilaan;

4) niillä on huonompi etuoikeus kuin
muilla luottolaitoksen veloilla;

5) luottolaitos tai muu 45 §:n 3 momentin
3 kohdassa tarkoitettu yhteisö ei ole antanut
vakuutta pääoman taikka koron tai muun hy-
vityksen maksamisesta;

6) niiden pääoma on maksettu luottolaitok-
selle.

Jos käyvän arvon rahaston tai siihen 1 mo-
mentin 2 kohdan mukaisesti rinnastettavan
oman pääoman erien määrä on negatiivinen,
se otetaan huomioon toissijaisten omien varo-
jen määrän vähennyksenä.

Ennen 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoi-

tettujen erien lukemista toissijaisiin omiin va-
roihin niistä on vähennettävä niihin kohdis-
tuva luottolaitoksen yhteisöverokannan mu-
kainen laskennallinen vero.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut
velkasitoumukset saadaan lukea toissijaisiin
omiin varoihin, jos ne täyttävät edellä 3 mo-
mentin 4—6 kohdassa säädetyt edellytykset
ja jos ne saadaan maksaa takaisin aikaisin-
taan viiden vuoden kuluttua liikkeeseen las-
kemisesta, jollei Rahoitustarkastus myönnä
lupaa niiden ennenaikaiseen takaisinlunastuk-
seen. Tällaiset velkasitoumukset saadaan kui-
tenkin niiden eräpäivää edeltävänä viitenä
viimeisenä vuotena ottaa huomioon enintään
määrään, joka saadaan vähentämällä edel-
lisenä vuotena huomioon otetusta määrästä
yksi viidesosa sitoumuksen alkuperäisestä
määrästä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista eristä
saadaan lukea omiin varoihin enintään
45 §:ssä tarkoitettujen erien yhteenlaskettua
määrää vastaava määrä, josta on vähennetty
48 §:n 1 momentissa mainitut erät. Edellä
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetuista eristä
saadaan kuitenkin lukea omiin varoihin enin-
tään puolet tästä määrästä.

Tässä pykälässä tarkoitetut erät otetaan
huomioon määrään, joka niistä on merkitty
tilinpäätökseen, lukuun ottamatta 2 momen-
tissa tarkoitettuja odotettuja tappioita.

47 §

Muut omat varat

Laskettaessa 63 ja 64 §:ssä tarkoitettua
omien varojen vähimmäismäärää koskevaa
vaatimusta sekä 67 §:n 4 momentissa tarkoi-
tettua suurten asiakasriskien enimmäismäärää
omiin varoihin saadaan lukea sen lisäksi,
mitä 45 ja 46 §:ssä säädetään:

1) sellaiset 46 §:n 3 momentin 4—6 koh-
dan mukaiset edellytykset täyttävät debentuu-
rit ja niihin rinnastettavat sitoumukset, jotka
saadaan maksaa takaisin aikaisintaan kahden
vuoden kuluttua liikkeeseen laskemisesta,
jollei Rahoitustarkastus myönnä lupaa ennen-
aikaiseen takaisinlunastukseen, ja joiden pää-
oman takaisinmaksua voidaan sopimusehto-
jen mukaan lykätä, jos takaisinmaksu johtaisi
63 tai 64 §:n mukaisen omien varojen vähim-
mäismäärän alittumiseen; sekä
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2) 46 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoite-
tut sitoumukset, joita ei 46 §:n 7 momentin
nojalla voida lukea toissijaisiin omiin varoi-
hin.

Tässä pykälässä tarkoitetut erät otetaan
huomioon määrään, joka niistä on merkitty
tilinpäätökseen.

48 §

Vähennyserät

Luottolaitoksen ensisijaisten omien varo-
jen määrästä vähennetään:

1) luottolaitoksen omistamat omat osak-
keet, osuudet tai kantarahastotodistukset;

2) pitkävaikutteisten aineettomien hyödyk-
keiden hankintamenojen poistamaton osa;

3) tilikauden tuloksen tai kertyneiden voit-
tovarojen sellaiset erät, jotka ovat syntyneet
muussa kuin omassa käytössä olevan kiin-
teistöomaisuuden käypään arvoon arvostami-
sesta ja jotka ylittävät tästä arvonnoususta
aiheutuvan omien varojen lisävaatimuksen;

4) edellisten tilikausien ja tilikauden tap-
piot.

Luottolaitoksen ensi- ja toissijaisten omien
varojen määrästä vähennetään:

1) sellaisen luottolaitoksen ja ulkomaisen
luottolaitoksen sekä rahoituslaitoksen osak-
keet, osuudet ja pääomalainat, jonka kaikista
osakkeista tai osuuksista luottolaitos omistaa
yli 10 prosenttia;

2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut luotto-
laitoksen ja ulkomaisen luottolaitoksen sekä
rahoituslaitoksen osakkeet, osuudet ja pää-
omalainat, siltä osin kuin niiden yhteismäärä
yhdessä 4 kohdassa tarkoitettujen erien
kanssa ylittää ennen ensisijaisten ja toissijais-
ten omien varojen yhteismäärästä tehtäviä vä-
hennyksiä 10 prosenttia luottolaitoksen
omista varoista;

3) sellaisen suomalaisen ja siihen rinnastet-
tavan ulkomaisen vakuutuslaitoksen osak-
keet, osuudet ja pääomalainat, jonka kaikista
osakkeista tai osuuksista luottolaitos omistaa
yli 10 prosenttia;

4) lainasaamiset talletuspankkien vakuus-
rahastoilta siltä osin kuin niiden määrä yh-
dessä 2 kohdassa tarkoitettujen erien kanssa
ylittää 2 kohdassa tarkoitetun määrän;

5) määrä, jolla 71 §:ssä tarkoitetun huo-
mattavan omistusosuuden määrä ylittää mai-
nitun pykälän 1 momentissa säädetyn rajan,
sekä määrä, jolla tällaisten omistusosuuksien
yhteenlaskettu määrä ylittää mainitun pykä-
län 2 momentissa säädetyn rajan;

6) selvityssaamiset, jotka syntyvät viiden-
nen pankkipäivän jälkeen tehtyyn osasuori-
tukseen liittyvistä jo luovutetuista arvopape-
reista tai kauppahinnan maksuista sekä niiden
jäljellä olevista eristä sopimuksen lakkaami-
seen saakka.

Käytettäessä 59 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua sisäisten luottoluokitusten menetelmää,
ensi- ja toissijaisista omista varoista on li-
säksi vähennettävä tämän menetelmän mu-
kaisesti riskipainotettujen varojen yhteismää-
rästä kirjanpitoon merkittyjen arvonalennus-
ten ja odotettujen tappioiden erotus, jos se on
negatiivinen. Laskettaessa tässä momentissa
tarkoitettua alijäämää odotetut tappiot oman
pääoman ehtoisista sijoituksista sisällytetään
odotettuihin tappioihin, mutta niistä kirjattuja
arvonalennuksia ei oteta huomioon. Sovellet-
taessa 69 ja 71 §:ää omista varoista ei vähen-
netä tässä momentissa tarkoitettuja eriä. Ar-
vopaperistamiseen perustuvia eriä, joihin
61 §:n 3 momentin mukaisesti sovelletaan
1 250 prosentin riskikerrointa, ei oteta huo-
mioon tätä momenttia sovellettaessa.

Ensi- ja toissijaisista omista varoista on
vähennettävä sen lisäksi, mitä edellä sääde-
tään, edellä 3 momentissa tarkoitetut arvopa-
peristamisjärjestelyihin perustuvat erät, jos ne
jätetään 61 §:n 3 momentin mukaisesti otta-
matta huomioon omien varojen vähimmäis-
määrää laskettaessa.

Puolet edellä 2—4 momentissa tarkoite-
tuista eristä vähennetään ensisijaisista omista
varoista ja puolet toissijaisten omien varojen
46 §:n 7 momentin mukaisesta enimmäis-
määrästä. Mikäli toissijaisten omien varojen
enimmäismäärä ei riitä vähennysten tekemi-
seen, ylimenevä osuus vähennetään ensisijai-
sista omista varoista.

Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun
vähennyksen sijasta voidaan vähentää luotto-
laitoksen omistusta vakuutuslaitoksessa vas-
taava osuus vakuutuslaitoksen vakuutusyh-
tiölain tai sitä vastaavan ulkomaisen lain mu-
kaisesti lasketusta toimintapääoman vähim-
mäismäärästä.
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Laskettaessa 2 momentin 1—3 kohdassa
tarkoitettuja vähennyksiä osakkeisiin, osuuk-
siin ja pääomalainoihin rinnastetaan yrityk-
seltä olevat sellaiset saamiset, joilla on huo-
nompi etuoikeus kuin velallisen muilla ve-
loilla. Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettuja vähennyksiä laskettaessa luottolaitok-
sen omistamiksi katsotaan myös 71 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti lasketut omistukset
sellaisissa luottolaitoksissa ja ulkomaisissa
luottolaitoksissa sekä rahoituslaitoksissa,
joissa luottolaitoksella on 70 §:ssä tarkoitettu
huomattava omistusosuus. Laskettaessa
2 momentin 1 ja 3 kohdassa sekä 6 momen-
tissa tarkoitettuja vähennyksiä luottolaitoksen
omistamiksi katsotaan myös sellaisen vakuu-
tusomistusyhteisön ja rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymän omistusyhteisön, jotka ovat
luottolaitoksen tytär- tai osakkuusyrityksiä,
omistamat edellä tässä pykälässä tarkoitetut
osakkeet, osuudet, pääomalainat ja niihin rin-
nastettavat saamiset, samassa suhteessa kuin
luottolaitos omistaa tällaisen omistusyhteisön
osakkeita tai osuuksia. Edellä tässä momen-
tissa tarkoitettuja vähennyksiä laskettaessa ei
oteta huomioon sijoituksia luottolaitoksen
kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
viin yrityksiin.

Rahoitustarkastuksen luvalla 2, 6 tai 7 mo-
mentin mukainen vähennys voidaan jättää te-
kemättä, kun mainituissa momenteissa tarkoi-
tettu sijoitus on toisen luottolaitoksen tai ul-
komaisen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen
taikka suomalaisen tai siihen rinnastettavan
ulkomaisen vakuutuslaitoksen liiketoiminnan
tervehdyttämisen yhteydessä välttämätöntä
taikka kun sijoitus on tehty rahoituslaitok-
seen, jonka tarkoituksena on pääasiassa omis-
taa muiden kuin luottolaitosten tai ulkomais-
ten luottolaitosten tai rahoituslaitosten osak-
keita tai osuuksia ja rahoituslaitos ei kuulu
toisen luottolaitoksen tai ulkomaisen luotto-
laitoksen taikka sijoituspalveluyrityksen tai
siihen rinnastettavan ulkomaisen yrityksen
konsolidointiryhmään.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään kon-
solidointiryhmään kuuluvista yhteisöistä, so-
velletaan osuuspankeista ja muista osuuskun-
tamuotoisista luottolaitoksista annetun lain
3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyh-
teisön jäsenluottolaitoksen vakavaraisuutta
laskettaessa mainitun pykälän 1 momentissa

tarkoitettuihin yhteisöihin, jotka yhdistellään
yhteenliittymään sen konsolidoitua vakava-
raisuutta laskettaessa.

Tässä pykälässä tarkoitetut erät otetaan
huomioon määrään, joka niistä on merkitty
tilinpäätökseen, lukuun ottamatta 3 momen-
tissa tarkoitettuja odotettuja tappioita.

Yleinen riskienhallinta

49 §

Yleissäännös riskienhallinnasta

Luottolaitos ei saa toiminnassaan ottaa niin
suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista
vaaraa luottolaitoksen vakavaraisuudelle tai
maksuvalmiudelle. Luottolaitoksella on ol-
tava tehokkaan riskienhallinnan mahdollis-
tava luotettava hallinto sekä toimintaansa
nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät
riskienhallintajärjestelmät. Hallinnon, sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan on täytet-
tävä luottolaitosten liiketoiminnan aloittami-
sesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/48/EY, jäljempänä luottolaitosdirek-
tiivi, V liitteessä asetetut vaatimukset.

Luottolaitoksen riskienhallintaan ja muu-
hun sisäiseen valvontaan liittyvien tehtävien
siirtämiseen sellaisen yrityksen hoidettavaksi,
joka ei kuulu luottolaitoksen kanssa samaan
konsolidointiryhmään tai osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa tarkoitettuun yhteenliit-
tymään, sovelletaan, mitä 36 §:n 2—4 mo-
mentissa säädetään.

50 §

Riskikeskittymien seuranta

Luottolaitoksen on seurattava liiketoi-
miinsa sisältyviä maa-, valuuttakurssi-,
korko- ja toimialariskejä ja asetettava niille
rajat. Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoi-
tustarkastukselle tiedot, jotka ovat tarpeen
näistä riskeistä aiheutuvien keskittymien val-
vomiseksi.

Rahoitustarkastus voi antaa valvonnan
kannalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä
tämän pykälän mukaisen ilmoitusvelvollisuu-
den sisällöstä ja siitä, kuinka usein ilmoituk-
set on tehtävä.
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51 §

Sisäiset liiketoimet

Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitus-
tarkastukselle sellaisista liiketoimista, joissa
yhtenä osapuolena on luottolaitos ja toisena
osapuolena on:

1) yritys, joka kuuluu luottolaitoksen
kanssa samaan konserniin tai on luottolaitok-
sen tai sen kanssa samaan konserniin kuulu-
van yrityksen kirjanpitolaissa tarkoitettu
omistusyhteysyritys;

2) sellainen luottolaitoksen tai sen kanssa
samaan konserniin kuuluvan muun työnanta-
jayrityksen perustama eläkesäätiölaissa
(1774/1995) tarkoitettu eläkesäätiö, jonka toi-
mintapiiriin kuuluvat henkilöt ovat työnanta-
jayrityksen palveluksessa;

3) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoi-
tettu eläkekassa, jonka toimintapiirissä voivat
olla luottolaitoksen tai sen kanssa samaan
konserniin kuuluvan muun työnantajayrityk-
sen palveluksessa olevat henkilöt.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus
on tehtävä vähintään neljännesvuosittain sel-
laisista liiketoimista, joiden arvo tai, jos kes-
kenään samanlajisia liiketoimia on tehty tässä
momentissa tarkoitettuna ajanjaksona useita,
niiden yhteenlaskettu arvo ylittää miljoona
euroa tai viisi prosenttia liiketoimen osapuo-
lena olevan luottolaitoksen omista varoista,
jollei Rahoitustarkastus hyväksy korkeampaa
ilmoitusrajaa.

Tässä pykälässä tarkoitettuja liiketoimia ei
saa tehdä ehdoin, jotka poikkeavat toisistaan
riippumattomien osapuolten välillä samanlai-
sissa liiketoimissa yleisesti noudatetuista eh-
doista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei
sovelleta konserniyritysten tarvitsemien hal-
linnollisten palvelujen hankkimiseen konser-
niin kuuluvalta yritykseltä eikä emoyrityksen
tytäryritykselle myöntämiin pääoma- ja de-
bentuurilainoihin, jotka ovat tarpeen tytäryri-
tyksen pääomarakenteen vahvistamiseksi,
eikä muuhunkaan tytäryrityksen rahoittami-
seen silloin, kun tytäryritys on samaan kon-
solidointiryhmään kuuluva luottolaitos tai ul-
komainen luottolaitos, rahoituslaitos tai pal-
veluyritys taikka samaan rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymään kuuluva rahoitus- tai vakuu-

tusalan yritys ja emoyritys huolehtii yleisesti
konsolidointiryhmän tai ryhmittymän varain-
hallinnasta.

Rahoitustarkastus voi antaa valvonnan
kannalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä
tässä pykälässä tarkoitettujen liiketoimien il-
moittamisesta.

52 §

Yleinen maksuvalmiusvaatimus

Luottolaitoksen maksuvalmiuden on oltava
luottolaitoksen toimintaan nähden riittävällä
tavalla turvattu.

53 §

Maksuliikeyhteisön maksuvalmius

Maksuliikeyhteisöllä on oltava sijoitettuna
seuraaviin sijoituskohteisiin vähintään määrä,
joka vastaa maksuliikeyhteisön sähköisen ra-
han liikkeeseenlaskua vastaan ja yleistä mak-
sujenvälitystä varten vastaanottamiin varoi-
hin perustuvien velkojen yhteenlaskettua
määrää:

1) erät, joiden 58 §:ssä tarkoitettu riskiker-
roin on 0 prosenttia;

2) sellaiset saamiset luottolaitoksilta ja ul-
komaisilta luottolaitoksilta, joiden 58 §:ssä
tarkoitettu riskikerroin on 20 prosenttia;

3) muut, Rahoitustarkastuksen hyväksymät
velkasitoumukset.

Tätä momenttia sovellettaessa omaisuus-
erät arvostetaan hankintamenon suuruisina
tai, jos niiden raportointihetken todennäköi-
nen luovutushinta on sitä alhaisempi, tämän
määräisinä.

Maksuliikeyhteisö saa sijoittaa 1 momen-
tissa tarkoitettuja varoja 1 momentin 2 ja
3 kohdassa tarkoitettuihin eriin enintään mää-
rän, joka vastaa maksuliikeyhteisön omien
varojen kaksikymmenkertaista määrää.

Jos 1 momentissa tarkoitettujen omaisuus-
erien määrä laskee alle mainitussa momen-
tissa tarkoitetun määrän, Rahoitustarkastuk-
sen on asetettava määräaika, jonka kuluessa
maksuliikeyhteisön on ryhdyttävä toimenpi-
teisiin omaisuuserien määrän saattamiseksi
mainitussa momentissa tarkoitetulle tasolle.
Rahoitustarkastus voi tällöin ja muulloinkin
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maksuliikeyhteisön hakemuksesta määrä-
ajaksi sallia, että maksuliikeyhteisön 1 mo-
mentissa tarkoitettujen velkojen katteena on
muita kuin momentissa tarkoitettuja omai-
suuseriä. Tällaisia omaisuuseriä saa kuitenkin
olla enintään määrä, joka ei ylitä viittä pro-
senttia mainittujen velkojen tai maksuliikeyh-
teisön omien varojen määrästä, sen mukaan
kumpi näistä on pienempi.

Vakavaraisuus

54 §

Vakavaraisuuden hallinta

Luottolaitoksen omien varojen määrän ja
laadun on oltava jatkuvasti riittävä kattamaan
luottolaitokseen kohdistuvat riskit, niin kuin
tässä luvussa säädetään.

Luottolaitoksella on oltava vakavaraisuu-
teensa kohdistuvien riskien tunnistamista,
mittaamista ja raportointia, riskien ottamista
ja rajoittamista sekä muuta riskien hallintaa
samoin kuin riskien kattamista omilla varoilla
koskevat, luottolaitoksen toiminnan luontee-
seen ja laajuuteen nähden riittävät kirjalliset
periaatteet ja menettelytavat, joita se noudat-
taa toiminnassaan.

Luottolaitoksen on asetettava tavoitteet
1 momentin perusteella määriteltyjen riskien
kattamiseksi tarvittavalle omien varojen mää-
rälle ja laadulle liiketoiminnoittain tai muulla
tarkoituksenmukaisella tavalla kohdennet-
tuina.

55 §

Omien varojen vähimmäismäärä

Luottolaitoksella on oltava sen vakavarai-
suuden turvaamiseksi omia varoja yhteensä
vähintään määrä, joka tarvitaan kattamaan
luottolaitoksen:

1) luottoriski niin kuin 57—61 §:ssä sääde-
tään;

2) toiminnallinen riski niin kuin 62 §:ssä
säädetään;

3) valuutta- ja hyödykeriski niin kuin
63 §:ssä säädetään;

4) kaupankäyntivarastoon liittyvät riskit
niin kuin 64 ja 65 §:ssä säädetään.

Luottolaitoksen omien varojen on lisäksi
oltava riittävät suhteessa luottolaitoksen:

1) suuriin asiakasriskeihin niin kuin
67—69 §:ssä säädetään;

2) huomattaviin omistusosuuksiin muissa
yhteisöissä kuin luottolaitoksissa ja ulkomai-
sissa luottolaitoksissa, rahoituslaitoksissa ja
palveluyrityksissä niin kuin 70 ja 71 §:ssä
säädetään.

Luottolaitoksen omien varojen määrän tu-
lee aina olla vähintään 44 §:ssä säädetyn vä-
himmäispääoman suuruinen.

Maksuliikeyhteisöllä on oltava 1 momen-
tista poiketen omia varoja 66 §:ssä säädetty
määrä.

Laskettaessa 1 momentin 1 ja 2 kohdassa
sekä 2—4 momentissa tarkoitettua omien va-
rojen vähimmäismäärää, omiin varoihin lue-
taan, jollei 6 momentista muuta johdu,
45 §:ssä tarkoitetut ensisijaiset omat varat ja
46 §:ssä tarkoitetut toissijaiset omat varat, vä-
hennettynä 48 §:n mukaisilla vähennyserillä.

Laskettaessa 1 momentin 3 ja 4 kohdassa
tarkoitettua omien varojen vähimmäismäärää
sekä 67 §:n 4 momentissa tarkoitettua kau-
pankäyntivarastoon kohdistuvan asiakasris-
kin kattamiseksi vaadittavaa omien varojen
vähimmäismäärää omiin varoihin saadaan li-
säksi lukea 47 §:ssä tarkoitetut erät.

Osuuspankkien yhteenliittymän jäsenluot-
tolaitosten omien varojen vähimmäismäärästä
säädetään lisäksi osuuspankeista ja muista
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista anne-
tussa laissa.

56 §

Omien varojen vähimmäismäärää koskevat
poikkeukset

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen hake-
muksesta myöntää luvan siihen, että 55 §:n 1
momenttia, 2 momentin 1 kohtaa ja 4 mo-
menttia sekä 84 §:n 1 momenttia ei sovelleta
luottolaitoksen suomalaiseen tytärluottolai-
tokseen. Lupa on myönnettävä, jos seuraavat
edellytykset täyttyvät:

1) varojen siirtämiselle emoluottolaitok-
selta tytärluottolaitokselle oman ja vieraan
pääoman ehdoin ei ole oikeudellista estettä;

2) emoluottolaitos vastaa Rahoitustarkas-
tuksen hyväksymällä tavalla tytärluottolaitok-
sen sitoumuksista;
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3) tytärluottolaitos on sisällytetty emoluot-
tolaitoksen konsolidoituun valvontaan.

Lupa voidaan myöntää, vaikka 1 momen-
tin 2 kohdassa säädetty edellytys ei täyty, jos
Rahoitustarkastus katsoo, että tytärluottolai-
toksen toimintaan liittyvät riskit ovat vähäi-
siä.

57 §

Luottoriskin kattamiseksi vaadittava omien
varojen vähimmäismäärä

Luottolaitoksella on oltava luottoriskin
kattamiseksi omia varoja vähintään määrä,
joka vastaa kahdeksaa prosenttia luottolaitok-
sen varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumus-
ten riskipainotetusta määrästä. Laskettaessa
tässä pykälässä tarkoitettua omien varojen
vähimmäismäärää luottolaitoksen varat ja ta-
seen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan
niihin liittyvän luottoriskin perusteella.

Tässä pykälässä tarkoitettu omien varojen
vähimmäismäärä on laskettava:

1) painottamalla varojen ja taseen ulkopuo-
listen sitoumusten määrä valtiovarainministe-
riön asetuksella tarkemmin säädettävillä ris-
kikertoimilla (luottoriskin vakiomenetelmä);
tai

2) käyttämällä Rahoitustarkastuksen hy-
väksymää sisäisiin luottoluokituksiin perus-
tuvaa menetelmää (sisäisten luottoluokitusten
menetelmä).

Johdannaissopimukset, arvopapereiden
myynti- ja takaisinostositoumukset, arvopa-
perilainaus sekä arvopaperikauppaan liittyvä
maksuaikaluotto otetaan huomioon tässä py-
kälässä tarkoitettua omien varojen vähim-
mäismäärää laskettaessa luottolaitosdirektii-
vin III liitteen mukaisesti siinä säädetyin
edellytyksin käyttäen joko mainitun liitteen 3
osassa tarkoitettua sopimusten käypään ar-
voon perustuvaa menetelmää, mainitun liit-
teen 4 osassa tarkoitettua sopimusten alkupe-
räiseen arvoon perustuvaa menetelmää, mai-
nitun liitteen 5 osassa tarkoitettua vakiome-
netelmää tai mainitun liitteen 6 osassa tarkoi-
tettua sisäisten mallien menetelmää.

Saamisten arvopaperistamiseen liittyvän
luottoriskin kattamiseksi vaadittavasta omien
varojen vähimmäismäärästä säädetään
61 §:ssä.

Eriä, jotka 48 §:n nojalla vähennetään
omista varoista, ei oteta huomioon tässä py-
kälässä tarkoitettuina varoina.

58 §

Luottoriskin vakiomenetelmä

Varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset
painotetaan:

1) saamisen tai taseen ulkopuolisen si-
toumuksen vastapuolen tai varojen luonteen
perusteella suoraan määräytyvällä riskikertoi-
mella; tai

2) soveltaen luottolaitoksen valitseman yh-
den tai useamman 3 momentin perusteella
hyväksytyn luottoluokituslaitoksen luottoluo-
kitukseen perustuvaa riskikerrointa.

Varat otetaan huomioon niiden kirjanpito-
arvosta. Luottolaitoksen antamat takaukset ja
muut taseen ulkopuoliset sitoumukset otetaan
huomioon niiden luottovasta-arvon perus-
teella.

Rahoitustarkastus hyväksyy ne luottoluo-
kituslaitokset, joiden antaman luottoluokituk-
sen perusteella 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettu riskikerroin määräytyy. Luottoluoki-
tuslaitos voidaan hyväksyä, jos sen toiminta
täyttää Rahoitustarkastuksen tarkemmin mää-
räämällä tavalla riittävät puolueettomuuden,
riippumattomuuden, jatkuvuuden, julkisuu-
den ja luotettavuuden vaatimukset tai jos toi-
sen ETA-valtion viranomainen on hyväksy-
nyt luottoluokituslaitoksen. Rahoitustarkas-
tuksen on julkistettava luettelo hyväksytyistä
luottoluokituslaitoksista sekä periaatteet, joi-
hin luottoluokituslaitosten hyväksyminen pe-
rustuu.

Varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumus-
ten jakamisesta riskiluokkiin, luokkiin sovel-
lettavista riskikertoimista, taseen ulkopuolis-
ten sitoumusten luottovasta-arvon laskemi-
sesta sekä ulkoiseen luottoluokitukseen pe-
rustuvien riskikertoimien määräytymisestä
säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.

59 §

Sisäisten menetelmien käyttö luottoriskin
kattamiseksi vaadittavan omien varojen

vähimmäismäärän laskemisessa

Rahoitustarkastus voi antaa luottolaitoksen
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hakemuksesta luvan siihen, että luottoriskin
kattamiseksi vaadittava omien varojen vä-
himmäismäärä lasketaan käyttäen sisäisten
luottoluokitusten menetelmää. Lupa on
myönnettävä, jos luottoriskien luokitteluun ja
hallintaan sovelletaan luotettavia ja johdon-
mukaisia menetelmiä, jotka täyttävät luotto-
laitosdirektiivin 84—89 artiklan ja VII liit-
teen mukaiset vaatimukset.

Rahoitustarkastus voi antaa luottolaitoksen
hakemuksesta luvan siihen, että johdannais-
sopimukset ja niihin 57 §:n 3 momentin mu-
kaisesti rinnastettavat sitoumukset otetaan
huomioon luottoriskin kattamiseksi vaaditta-
vaa omien varojen vähimmäismäärää lasket-
taessa käyttäen luottolaitosdirektiivin III liit-
teen 6 osassa tarkoitettua sisäisten mallien
menetelmää. Lupa on myönnettävä, jos luot-
tolaitos käyttää luotettavia ja johdonmukaisia
menetelmiä, jotka täyttävät mainitun liitteen
mukaiset vaatimukset.

Jos Rahoitustarkastus on 77 §:n mukaisesti
tehnyt päätöksen hyväksyä 1 tai 2 momen-
tissa tarkoitetun menetelmän käyttö yhtenäi-
sesti koko konsolidointiryhmässä, Rahoitus-
tarkastuksen on ilman eri hakemusta annet-
tava hyväksymispäätöksen ehtojen mukainen
1 tai 2 momentissa tarkoitettu momentissa
tarkoitettu lupa konsolidointiryhmään kuulu-
valle suomalaiselle yritykselle.

Jos luottolaitos sisältyy toisessa ETA-val-
tiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luotto-
laitoksen konsolidoituun valvontaan ja hy-
väksymistä 1 tai 2 momentissa tarkoitetun
menetelmän käyttämiselle yhtenäisesti koko
konsolidointiryhmässä on haettu luottolaitok-
sen konsolidoidusta valvonnasta vastaavalta
toisen ETA-valtion viranomaiselta, Rahoitus-
tarkastuksen on viivytyksettä saatuaan tiedon
tämän viranomaisen päätöksestä annettava 1
tai 2 momentissa tarkoitettu lupa menetelmän
käyttöönottoon päätöksen mukaisin ehdoin,
jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) ulkomaisen luottolaitoksen konsolidoitu
valvonta vastaa luottolaitosdirektiivin mukai-
sia vähimmäisvaatimuksia;

2) konsolidoidusta valvonnasta vastaavan
viranomaisen tekemä päätös on tehty ehdoin,
jotka vastaavat mainitun direktiivin vaati-
muksia.

60 §

Luottoriskin vähentämismenetelmien
huomioonottaminen

Laskettaessa 57 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettua omien varojen vähimmäismäärää, taka-
ukset ja muut vakuudet sekä muut luottoris-
kin vähentämismenetelmät, jotka täyttävät
luottolaitosdirektiivin 90—93 artiklan ja VIII
liitteen mukaiset vähimmäisvaatimukset, saa-
daan ottaa huomioon omien varojen vähim-
mäismäärää vähentävinä.

61 §

Arvopapereiksi muunnettujen saamisten
luottoriskin kattamiseksi vaadittava omien

varojen vähimmäismäärä

Tätä pykälää sovelletaan luottolaitosdirek-
tiivin 4 artiklan 36—44 kappaleessa tarkem-
min määriteltyihin järjestelyihin (arvopape-
ristaminen), joissa:

1) saamiseen tai muuhun omaisuuserään
liittyvä luottoriski jaetaan etuoikeusluokkiin;

2) järjestelyyn perustuvat maksut riippuvat
saamisen tai saamisryhmän tuotosta; ja

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

Luottolaitoksella on oltava arvopaperista-
miseen liittyvän luottoriskin kattamiseksi
omia varoja vähintään luottolaitosdirektiivin
94—101 artiklan ja VI ja IX liitteen mukai-
sesti laskettu määrä.

Erät, jotka saisivat 2 momentin nojalla
1 250 prosentin riskikertoimen, saadaan jät-
tää sisällyttämättä 2 momentin mukaisiin ris-
kipainotettuihin eriin, jos ne vähennetään
omista varoista niin kuin 48 §:n 4 momen-
tissa säädetään. Odotettuja tappioita eristä,
joihin sovelletaan tätä momenttia, ei oteta
huomioon laskettaessa 46 §:n 2 momentissa
tarkoitettua ylijäämää eikä 48 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettua alijäämää.

62 §

Toiminnallisten riskien kattamiseksi
vaadittava omien varojen vähimmäismäärä

Luottolaitoksella on oltava toiminnallisten
riskiensä kattamiseksi omia varoja määrä,
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joka vastaa vähintään 15 prosenttia luottolai-
toksen tuotoista, jollei jäljempänä toisin sää-
detä. Tässä momentissa tarkoitettu omien va-
rojen vähimmäismäärä lasketaan noudattaen
luottolaitosdirektiivin 103 artiklan mukaista
menetelmää (perusmenetelmä).

Luottolaitos voi 1 momentista poiketen
laskea tässä pykälässä tarkoitetun omien va-
rojen vähimmäismäärän luottolaitosdirektii-
vin 104 artiklan mukaisesti (toiminnallisten
riskien vakiomenetelmä) tehtyään tästä Ra-
hoitustarkastukselle ilmoituksen.

Rahoitustarkastus voi antaa luottolaitoksen
hakemuksesta luvan siihen, että tässä pykä-
lässä tarkoitettu omien varojen vähimmäis-
määrä lasketaan 1 ja 2 momentista poiketen
noudattaen, mitä 2 momentissa mainitun ar-
tiklan 3 kappaleessa säädetään vaihtoehtoi-
sesta laskentamenetelmästä (toiminnallisten
riskien vaihtoehtoinen vakiomenetelmä).

Rahoitustarkastus voi antaa luottolaitoksen
hakemuksesta luvan siihen, että tässä pykä-
lässä tarkoitettu omien varojen vähimmäis-
määrää koskeva vaatimus lasketaan
1—3 momentista poiketen noudattaen, mitä
luottolaitosdirektiivin 105 artiklassa sääde-
tään (kehittynyt menetelmä). Lupa on myön-
nettävä, jos luottolaitos käyttää luotettavia ja
johdonmukaisia menetelmiä, jotka täyttävät
mainitun artiklan ja liitteen mukaiset vaati-
mukset. Luvan myöntämiseen sovelletaan,
mitä 59 §:n 3 ja 4 momentissa ja 77 §:ssä
säädetään.

Tässä pykälässä tarkoitettu omien varojen
vähimmäismäärä voidaan laskea käyttäen sa-
manaikaisesti osittain 4 momentissa tarkoitet-
tua laskentatapaa ja osittain yhtä 1, 2 tai
3 momentissa tarkoitetuista menetelmistä
edellyttäen, että luottolaitoksen toiminnalli-
sista riskeistä merkittävä osa tulee katetuksi
4 momentissa tarkoitetun kehittyneen mene-
telmän avulla. Rahoitustarkastuksen on täl-
löin asetettava luottolaitokselle määräaika,
jonka kuluessa luottolaitoksen on siirryttävä
käyttämään ainoastaan 4 momentissa tarkoi-
tettua menetelmää.

63 §

Valuuttakurssi- ja hyödykeriskien
kattamiseksi vaadittava omien varojen

vähimmäismäärä

Luottolaitoksella on oltava omia varoja

määrä, joka riittää sen koko toiminnasta ai-
heutuvan valuuttakurssiriskin, hyödykeriskin
ja niihin rinnastettavien riskien kattamiseen.

Tässä pykälässä tarkoitettu omien varojen
vähimmäismäärää koskeva vaatimus laske-
taan niin kuin sijoituspalveluyritysten ja luot-
tolaitosten omien varojen riittävyydestä anne-
tussa Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivissä 2006/49/EY, jäljempänä omien va-
rojen direktiivi säädetään.

Rahoitustarkastus voi antaa luottolaitoksen
hakemuksesta luvan siihen, että tässä pykä-
lässä tarkoitettu omien varojen vähimmäis-
määrää koskeva vaatimus lasketaan noudat-
taen, mitä omien varojen direktiivin V liit-
teessä säädetään. Lupa on myönnettävä, jos
luottolaitos käyttää luotettavia ja johdonmu-
kaisia menetelmiä, jotka täyttävät mainitun
liitteen mukaiset vaatimukset. Luvan myöntä-
miseen sovelletaan, mitä 59 §:n 3 ja 4 mo-
mentissa ja 77 §:ssä säädetään.

64 §

Kaupankäyntivarastoon liittyvien riskien
kattamiseksi vaadittava omien varojen

vähimmäismäärä

Luottolaitoksella on oltava omia varoja vä-
hintään määrä, joka riittää kaupankäyntiva-
rastoon liittyvien seuraavien riskien ja niihin
rinnastettavien riskien kattamiseen:

1) markkinoiden yleisestä kehityksestä ai-
heutuva riski (yleisriski);

2) arvopaperin liikkeeseenlaskijasta tai
johdannaissopimuksen kohde-etuuden liik-
keeseenlaskijasta aiheutuva riski (erityis-
riski);

3) merkintäsitoumuksista aiheutuva riski
(muu positioriski);

4) arvopapereiden selvittämättä jääneistä
kaupoista aiheutuva riski (selvitysriski);

5) vastapuolen maksukyvyttömyydestä ai-
heutuva riski (vastapuoliriski).

Kaupankäyntivarastoon luetaan:
1) sellaiset arvopaperit, hyödykkeet ja joh-

dannaissopimukset, jotka luottolaitos on
hankkinut voidakseen lyhyellä aikavälillä
hyötyä niiden tosiasiallisista tai odotetuista
osto- ja myyntihinnan välisistä eroista tai
muista hinnan tai koron vaihteluista;

2) sellaiset velat ja johdannaissopimukset,
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jotka suojaavat edellä 1 kohdassa tarkoitet-
tuja eriä; sekä

3) muut 1 ja 2 kohdassa mainittuihin eriin
rinnastettavat erät.

Tässä pykälässä tarkoitettu omien varojen
vähimmäismäärä lasketaan niin kuin omien
varojen direktiivissä säädetään. Rahoitustar-
kastus voi antaa luottolaitoksen hakemuk-
sesta luvan siihen, että 1 momentin 1—3
kohdassa tarkoitettu omien varojen vähim-
mäismäärää koskeva vaatimus lasketaan nou-
dattaen, mitä mainitun direktiivin liitteessä V
säädetään. Lupa on myönnettävä, jos luotto-
laitos käyttää luotettavia ja johdonmukaisia
menetelmiä, jotka täyttävät mainitun liitteen
mukaiset vaatimukset. Lupaan sovelletaan,
mitä 59 §:n 3 ja 4 momentissa ja 77 §:ssä
säädetään.

65 §

Kaupankäyntivarastoon sovellettavat
poikkeukset

Kaupankäyntivarastoon sisältyviä eriä ei
lueta 57 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin va-
roihin eikä taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin
laskettaessa mainitun momentin mukaista
omien varojen vähimmäismäärää.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, kaupankäyntivarastoon sisältyvät erät
saadaan lukea 57 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tuihin eriin, jos kaupankäyntivaraston arvo ei
pysyvästi ylitä viittä prosenttia eikä koskaan
kuutta prosenttia viimeksi vahvistetun taseen
loppusummasta ja taseen ulkopuolisten si-
toumusten yhteismäärästä, eikä pysyvästi
15 miljoonaa euroa eikä koskaan 20 miljoo-
naa euroa. Luottolaitokseen, johon sovelle-
taan tätä momenttia, ei sovelleta, mitä
64 §:ssä säädetään.

66 §

Maksuliikeyhteisön omien varojen
vähimmäismäärä

Maksuliikeyhteisöllä on oltava 57—
65 §:ssä säädetystä poiketen omia varoja vä-
hintään määrä, joka vastaa kahta prosenttia
maksuliikeyhteisön sähköisen rahan liikkee-
seenlaskua vastaan ja yleistä maksujenväli-

tystä varten vastaanottamien varojen yhteen-
lasketusta määrästä tai, jos tällaisten velkojen
yhteismäärän viimeisen kuuden kuukauden
kuukausittainen keskiarvo on tätä suurempi,
kahta prosenttia mainitusta keskiarvosta. Jos
maksuliikeyhteisön toiminnan aloittamisesta
on kulunut vähemmän kuin kuusi kuukautta,
edellä mainitun keskiarvon sijasta sovelletaan
maksuliikeyhteisön toimintasuunnitelmas-
saan asettamaa, Rahoitustarkastuksen hyväk-
symää tavoitearvoa.

Maksuliikeyhteisön on sovellettava niihin
varoihin, jotka on sijoitettava 53 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti, sellaisia rajoituksia, jotka
ovat tarpeen maksuliikeyhteisön suojaami-
seksi varoihin liittyviltä markkinariskeiltä.

Suuret asiakasriskit

67 §

Asiakasriskit ja niitä koskeva ilmoitus-
velvollisuus

Asiakasriskillä tarkoitetaan tässä laissa
luottolaitoksen sellaisten varojen ja taseen ul-
kopuolisten sitoumusten yhteismäärää, joiden
vastapuoleen liittyvä maksukyvyttömyysriski
kohdistuu samaan luonnolliseen tai oikeus-
henkilöön taikka tällaisen henkilön kanssa
samassa olennaisessa taloudellisessa etuyh-
teydessä olevaan luonnolliseen tai oikeushen-
kilöön. Asiakasriskien määrää laskettaessa
varat otetaan huomioon niin kuin 58 §:n 2
momentissa säädetään. Taseen ulkopuoliset
sitoumukset otetaan huomioon niiden nimel-
lisarvosta tai, jos sitoumus koskee arvopape-
rin hankkimista, arvopaperin käyvästä ar-
vosta tai sopimuksen mukaisesta arvosta.

Asiakasriskin katsotaan kohdistuvan takaa-
jaan, jos toinen luottolaitos tai ulkomainen
luottolaitos taikka sijoituspalveluyritys tai sii-
hen rinnastettava ulkomainen yritys on anta-
nut omavelkaisen takauksen asiakkaan puo-
lesta. Takauksen on täytettävä 60 §:n mukai-
set ehdot.

Luottolaitoksen asiakasriskejä eivät kuiten-
kaan ole:

1) 48 §:ssä tarkoitetut erät, jotka on vähen-
netty luottolaitoksen omista varoista;

2) valuutan ostosta tai myynnistä syntyvät
erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa selvi-
tyksessä 48 tunnin kuluessa maksusta;
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3) arvopapereiden ostosta tai myynnistä
syntyvät erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa
selvityksessä viiden pankkipäivän kuluessa
maksusta tai arvopaperin luovutuksesta sen
mukaan, kumpi näistä toteutetaan aikaisem-
min.

Jos luottolaitoksella on 64 §:ssä tarkoitettu
kaupankäyntivarasto, siihen liittyvät asiakas-
riskit lasketaan omien varojen direktiivin
32 artiklan mukaisesti.

Luottolaitoksen on ilmoitettava asiakasris-
kinsä Rahoitustarkastukselle neljännesvuosit-
tain. Rahoitustarkastus voi antaa valvonnan
kannalta tarpeellisia määräyksiä ilmoitusvel-
vollisuuden sisällöstä.

68 §

Asiakasriskien hallinta

Luottolaitoksen on seurattava jatkuvasti
luotettavalla tavalla asiakasriskiensä määrää
ja luonnetta. Luottolaitoksella on oltava asia-
kasriskiensä tunnistamista, mittaamista ja ra-
portointia, asiakasriskien ottamista ja niiden
kattamista omilla varoilla ja muuta asiakas-
riskien hallintaa koskevat, luottolaitoksen toi-
minnan luonteeseen ja laajuuteen nähden riit-
tävät kirjalliset periaatteet ja menettelytavat,
joita se noudattaa toiminnassaan.

69 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset

Asiakasriski ei saa nousta määrään, joka
ylittää 25 prosenttia luottolaitoksen omista
varoista tai, jos 67 §:n 1 momentissa tarkoi-
tettu asiakasyhteisö on luottolaitoksen emo-
tai tytäryritys tai emoyrityksen tytäryritys,
määrään, joka ylittää 20 prosenttia luottolai-
toksen omista varoista.

Suurten asiakasriskien yhteenlaskettu
määrä ei saa ylittää 800 prosenttia luottolai-
toksen omista varoista. Suurella asiakasris-
killä tarkoitetaan asiakasriskiä, jonka määrä
on vähintään 10 prosenttia luottolaitoksen
omista varoista.

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädet-
tyjä rajoituksia laskettaessa ei oteta huo-

mioon asiakasriskejä, jotka kohdistuvat luot-
tolaitoksen tytäryritykseen, jos se on luotto-
laitos, ulkomainen luottolaitos, rahoituslaitos
tai palveluyritys, joka on sisällytetty luotto-
laitoksen 73 §:ssä tarkoitettuun konsolidoi-
tuun valvontaan. Rajoituksia laskettaessa ei
oteta huomioon myöskään asiakasriskejä,
jotka kohdistuvat luottolaitoksen tytäryrityk-
seen, jos se on luottolaitos, ulkomainen luot-
tolaitos, rahoituslaitos tai palveluyritys taikka
vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu vakuutusyhtiö
tai siihen rinnastettava ulkomainen vakuutus-
laitos, joka kuuluu rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymän valvonnasta annetun laissa tarkoi-
tettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään.

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen hake-
muksesta myöntää luvan määräajaksi ylittää
1 ja 2 momentissa säädetyn asiakasriskin, jos
asiakasriski kohdistuu muuhun kuin 3 mo-
mentissa tarkoitettuun luottolaitoksen tytär-
yhtiöön. Ylityslupaa ei saa myöntää sellai-
sille asiakasriskeille, joiden tarkoituksena on
parantaa konserniin kuuluvien yritysten ra-
hoitusasemaa, jos rahoitus on hankittu kon-
serniin kuuluvalta luottolaitokselta tai ulko-
maiselta luottolaitokselta taikka sijoituspalve-
luyritykseltä tai siihen rinnastettavalta ulko-
maiselta yritykseltä.

Muista kuin 3 ja 4 momentissa tarkoite-
tuista asiakasriskeistä, joita ei oteta huo-
mioon sovellettaessa 1 ja 2 momenttia, sääde-
tään valtiovarainministeriön asetuksella.

Luottolaitos voi ylittää 1 tai 2 momentissa
tarkoitetun rajan kaupankäyntivarastoon liit-
tyvän asiakasriskin määrällä, jos luottolaitok-
sella on siihen riittävästi omia varoja ja se
täyttää omien varojen direktiivin 31 artiklassa
ja VI liitteessä asetetut vaatimukset. Luotto-
laitoksen on neljännesvuosittain ilmoitettava
ylityksen määrä ja asiakkaan nimi.

Huomattavat omistusosuudet

70 §

Huomattava omistusosuus

Huomattavalla omistusosuudella tarkoite-
taan sellaista omistusosuutta toisessa yrityk-
sessä (kohdeyritys), joka käsittää vähintään
kymmenen prosenttia kohdeyrityksen kai-
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kista osakkeista tai osuuksista taikka niin
suuren määrän kohdeyrityksen osakkeita tai
osuuksia, että ne tuottavat vähintään kymme-
nen prosenttia kohdeyrityksen kaikkien osak-
keiden tai osuuksien tuottamasta äänimää-
rästä.

Tässä pykälässä tarkoitettu ääniosuus las-
ketaan noudattaen, mitä kirjanpitolain 1 lu-
vun 5 §:ssä säädetään.

71 §

Huomattavien omistusosuuksien suhde omiin
varoihin

Luottolaitoksella on oltava omia varoja vä-
hintään määrä, joka vastaa 15 prosenttia luot-
tolaitoksen yhteenlasketuista sijoituksista
kunkin sellaisen muun yrityksen kuin luotto-
laitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen, rahoi-
tuslaitoksen tai palveluyrityksen osakkeisiin,
osuuksiin tai pääomalainoihin, jossa luotto-
laitoksella on huomattava omistusosuus.

Omien varojen on oltava lisäksi vähintään
60 prosenttia 1 momentissa tarkoitettujen si-
joitusten yhteenlasketusta määrästä.

Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettu-
jen sijoitusten määrää luottolaitoksen omista-
miksi katsotaan myös sellaisen yrityksen
osakkeet ja osuudet, joka on luottolaitoksen
kirjanpitolaissa tarkoitettu omistusyhteysyri-
tys, samassa suhteessa kuin luottolaitos omis-
taa tällaisen omistusyhteysyrityksen osak-
keita tai osuuksia.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuja suh-
delukuja laskettaessa ei oteta huomioon osak-
keita, jotka luottolaitos on merkinnyt järjestä-
mänsä osakeannin yhteydessä antamansa si-
toumuksen perusteella, eikä vakuutusyhtiön
tai siihen rinnastettavan ulkomaisen vakuu-
tuslaitoksen osakkeita ja osuuksia, eikä osak-
keita ja osuuksia, joiden omistaminen on
luottolaitoksen asiakkaan liiketoiminnan ter-
vehdyttämisen yhteydessä välttämätöntä.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta 72 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun
luottolaitokseen eikä sen tytärluottolaitok-
seen, jonka tässä pykälässä tarkoitetut omis-
tukset on sisällytetty 80 §:ssä tarkoitettuun
konsolidoituun valvontaan.

Konsolidoitua taloudellista asemaa koskevat
vaatimukset

72 §

Konsolidoidun valvonnan soveltamisala

Tämän lain säännöksiä yleisestä riskien
hallinnasta, vakavaraisuudesta, asiakasris-
keistä ja riskikeskittymien seurannasta sekä
huomattavia omistusosuuksia ja kiinteis-
tönomistusta koskevista rajoituksista sovelle-
taan, sen lisäksi, mitä edellä 33 §:ssä ja tässä
luvussa säädetään, konsolidointiryhmän emo-
yrityksenä olevaan luottolaitokseen sen kon-
solidoidun taloudellisen aseman perusteella
niin kuin jäljempänä tässä luvussa säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
lisäksi luottolaitokseen:

1) jonka emoyrityksenä olevan omistusyh-
teisön kotipaikka on Suomessa ja joka on
taseen loppusummaltaan suurin tällaisen
omistusyhteisön tytärluottolaitoksista;

2) jonka emoyrityksenä olevan omistusyh-
teisön kotipaikka on toisessa ETA-valtiossa
ja kumpikin seuraavista edellytyksistä täyt-
tyy:

a) emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konso-
lidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luotto-
laitosta;

b) luottolaitoksen taseen loppusumma on
suurempi kuin emoyrityksen minkään muun
sellaisen tytärluottolaitoksen tai ulkomaisen
tytärluottolaitoksen taseen loppusumma,
jonka kotipaikka on ETA-valtiossa; tai

3) jos Rahoitustarkastus on sopinut 91 §:n
2 momentissa tarkoitetulla tavalla konsoli-
dointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luotto-
laitosten valvonnasta vastaavien toisten ETA-
valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että
Rahoitustarkastus toimii ulkomaisen luotto-
laitoksen konsolidoidusta valvonnasta vastaa-
vana valvontaviranomaisena ja että konsoli-
doituun valvontaan sovelletaan Suomen la-
kia.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta luottolaitokseen, joka on 1 tai 2 momen-
tissa tarkoitetun luottolaitoksen tytäryritys tai
suomalaisen omistusyhteisön muu kuin
2 momentissa tarkoitettu tytäryritys. Tätä py-
kälää sovelletaan kuitenkin edellä sanotun es-
tämättä luottolaitokseen, jonka tytär- tai
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omistusyhteysyrityksenä tai emoyrityksenä
olevan omistusyhteisön tytär- tai omistusyh-
teysyrityksenä on vähintään yksi sellainen ul-
komainen luottolaitos, sijoitusrahastolaissa
tarkoitettuun rahastoyhtiöön rinnastettava ul-
komainen yritys tai rahoituslaitos, joka sijait-
see Euroopan talousalueeseen kuulumatto-
massa valtiossa.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei myös-
kään sovelleta, jos Rahoitustarkastus on sopi-
nut 91 §:n 1 momentin mukaisesti muiden
konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten
luottolaitosten valvonnasta vastaavien viran-
omaisten kanssa siitä, että toisen ETA-valtion
toimivaltainen viranomainen vastaa luottolai-
toksen konsolidoidusta valvonnasta.

73 §

Konsolidoidun valvonnan ulottuvuus

Luottolaitoksen konsolidoituun taloudelli-
seen asemaan sisällytetään konsolidointiryh-
män emoyrityksenä 72 §:n 1 momentissa tar-
koitettu luottolaitos tai mainitun pykälän
2 momentissa tarkoitettu omistusyhteisö sekä
konsolidointiryhmän tytäryrityksinä emoyri-
tyksen suomalaiset ja ulkomaiset tytäryrityk-
set, jotka ovat luottolaitoksia, ulkomaisia
luottolaitoksia, rahoituslaitoksia tai palvelu-
yrityksiä. Jäljempänä tässä luvussa ja 6 lu-
vussa konsolidointiryhmän emoyrityksellä
tarkoitetaan tässä momentissa tarkoitettua
emoyritystä, konsolidointiryhmän tytäryri-
tyksellä tässä momentissa tarkoitettua tytär-
yritystä ja konsolidointiryhmällä tässä mo-
mentissa tarkoitettuja konsolidointiryhmän
emoyritystä ja sen tytäryrityksiä, jollei jäl-
jempänä toisin säädetä.

Jos 72 §:n 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu luottolai-
tos kuuluu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun
sellaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mään, jossa rahoitusalan yritysten osuus on
mainitun lain 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa
lasketulla tavalla suurempi kuin vakuutusalan
yritysten osuus tämän lain 35 §:n 4 moment-
tia sekä 80, 81 ja 99 §:ää sovellettaessa 1 mo-
mentissa tarkoitettuna konsolidointiryhmän
emoyrityksenä pidetään 1 momentista poike-

ten ryhmittymän omistusyhteisöä, jollei Ra-
hoitustarkastus yksittäistapauksessa toisin
päätä. Omistusyhteisöön sovelletaan tällöin,
mitä tässä laissa säädetään rahoituslaitok-
sesta. Mainittuja pykäliä sovellettaessa 1 mo-
mentissa tarkoitettuna konsolidointiryhmän
tytäryrityksenä pidetään myös sellaista sijoi-
tusrahastolaissa tarkoitettua rahastoyhtiötä ja
säilytysyhteisöä ja niihin rinnastettavaa ulko-
maista yhteisöä, johon 1 momentissa tai tässä
momentissa tarkoitetulla emoyrityksellä on
16 §:ssä tarkoitettu määräysvalta. Rahoitus-
tarkastuksen on ennen tässä momentissa tar-
koitettua päätöstä pyydettävä asiasta lausunto
muilta rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain 2 §:n 1 momentin
14 kohdassa tarkoitetuilta keskeisiltä valvon-
taviranomaisilta.

Konsolidointiryhmän emoyrityksen ja sen
tytäryritysten sekä niiden kirjanpitolaissa tar-
koitettujen suomalaisten yhteis- ja omistus-
yhteysyritysten ja niihin rinnastettavien ulko-
maisten yritysten varat, velat ja taseen ulko-
puoliset sitoumukset sekä tuotot ja kulut yh-
distellään luottolaitoksen konsolidoituun ta-
loudelliseen asemaan noudattaen soveltuvin
osin, mitä konsernitilinpäätöksen laatimisesta
on säädetty, niin kuin Rahoitustarkastus tar-
kemmin määrää.

Konsolidointiryhmän tytäryritys saadaan
jättää huomioon ottamatta, jos sen taseen lop-
pusumma on vähemmän kuin yksi prosentti
sen emoyrityksen viimeksi vahvistetun taseen
loppusummasta ja vähemmän kuin 10 mil-
joonaa euroa. Jos tytäryritysten taseiden yh-
teenlaskettu loppusumma on vähintään viisi
prosenttia konsolidointiryhmän emoyrityksen
konsernitaseen loppusummasta, taikka jos
yritys on yhdisteltävä konsernitilinpäätök-
seen, tytäryritys on kuitenkin otettava huo-
mioon. Mitä tässä momentissa säädetään, so-
velletaan vastaavasti yhteis- ja omistusyhte-
ysyritykseen emoyrityksen omistusosuutta
tällaisessa yrityksessä vastaavassa suhteessa.

Konsolidointiryhmän tytär-, yhteis- tai
omistusyhteysyritys voidaan jättää huomioon
ottamatta Rahoitustarkastuksen kussakin yk-
sittäistapauksessa antaman päätöksen mukai-
sesti, jos yrityksen huomioon ottaminen ei
ole tarpeen luottolaitoksen konsolidoidun
valvonnan tavoitteiden saavuttamiseksi.
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74 §

Konsolidointiryhmän riskienhallinta

Konsolidointiryhmän emoyritys ja konsoli-
dointiryhmän tytäryritykset eivät saa toimin-
nassaan ottaa niin suurta riskiä, että siitä ai-
heutuu olennaista vaaraa konsolidoidulle va-
kavaraisuudelle. Tässä pykälässä tarkoitetulla
yrityksellä on oltava tehokkaan riskienhallin-
nan mahdollistava luotettava hallinto sekä
toimintaansa nähden riittävä sisäinen val-
vonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.
Hallinnon, sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan on täytettävä luottolaitosdirektiivin V
liitteessä asetetut vaatimukset. Tässä momen-
tissa tarkoitettuun yritykseen sovelletaan,
mitä 49 §:n 2 momentissa säädetään.

75 §

Konsolidoidut omat varat

Konsolidoituina ensisijaisina omina va-
roina otetaan huomioon konsolidointiryhmän
emoyrityksen konsernitaseen mukaiset
45 §:ssä tarkoitetut erät, konsernitaseen mu-
kainen konsernireservi ja konsernitaseen mu-
kainen vähemmistön osuus konsernin omasta
pääomasta, joista on vähennetty konsernita-
seen mukainen liikearvo ja konsernitaseeseen
sisältyvät 48 §:n 1 momentissa tarkoitetut
erät.

Konsolidoituina toissijaisina omina va-
roina otetaan huomioon konsolidointiryhmän
emoyrityksen konsernitaseen mukaiset
46 §:ssä tarkoitetut erät.

Konsolidoituina muina omina varoina ote-
taan huomioon konsolidointiryhmän emoyri-
tyksen konsernitaseen mukaiset 47 §:ssä tar-
koitetut erät.

Laskettaessa konsolidoitujen omien varo-
jen yhteismäärää, 1—3 momentissa tarkoitet-
tujen erien yhteismäärästä vähennetään kon-
solidointiryhmän emoyrityksen konsernita-
seen mukaiset 48 §:n 2—4 momentissa tar-
koitetut erät.

76 §

Konsolidoitu vakavaraisuusvaatimus

Luottolaitoksella on oltava konsolidoituja

omia varoja määrä, joka tarvitaan kattamaan
konsolidoidut 55 §:n 1 momentissa tarkoite-
tut riskit. Maksuliikeyhteisöllä on oltava kon-
solidoituja omia varoja määrä, joka vastaa
66 §:ssä säädettyä osuutta konsolidointiryh-
mään kuuluvien yritysten vastaanottamien,
mainitussa pykälässä tarkoitettujen varojen
yhteenlasketusta määrästä.

Laskettaessa 63 ja 64 §:ssä tarkoitettujen
riskien kattamiseksi vaadittavaa konsolidoitu-
jen omien varojen vähimmäismäärää konsoli-
dointiryhmään kuuluvien yritysten välisiä ris-
kiasemia ei vähennetä.

Tätä pykälää sovellettaessa luottolaitoksen
tytäryrityksenä pidetään 73 §:n 1 momentista
poiketen myös muuta tytäryritystä kuin luot-
tolaitosta, ulkomaista luottolaitosta, rahoitus-
laitosta ja palveluyritystä. Luottolaitoksen ty-
täryrityksenä ei kuitenkaan pidetä rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun
lain 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettua
vakuutusalan yritystä, joka kuuluu mainitun
lain 3 §:ssä tarkoitettuun rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymään.

77 §

Kehittyneiden menetelmien soveltaminen
konsolidointiryhmässä

Rahoitustarkastus voi hyväksyä konsoli-
dointiryhmän emoyrityksen sekä sen kaik-
kien tytärluottolaitosten ja tytärsijoituspalve-
luyritysten yhteisestä hakemuksesta 59 ja
62—64 §:ssä tarkoitetun menetelmän käyttä-
misen yhtenäisesti koko konsolidointiryh-
mässä, edellyttäen, että menetelmä täyttää
sille tässä laissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä ja määräyksissä asetetut vaati-
mukset.

Jos luottolaitoksella on tytäryrityksiä, jotka
ovat ulkomaisia luottolaitoksia tai suomalai-
siin sijoituspalveluyrityksiin rinnastettavia ul-
komaisia yrityksiä, joiden kotipaikka on toi-
sessa ETA-valtiossa, 2 momentissa tarkoite-
tun hyväksymisen edellytyksenä on lisäksi,
että näiden tytäryritysten valvonnasta vastaa-
vat viranomaiset ovat antaneet suostumuk-
sensa hyväksymiseen. Rahoitustarkastus voi
kuitenkin kuultuaan edellä tarkoitettuja viran-
omaisia päättää hyväksymisestä ilman kaik-
kien viranomaisten suostumusta, jos viran-
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omaiset eivät kuuden kuukauden kuluessa
hakemuksen vastaanottamisesta ole saavutta-
neet asiassa yhteisymmärrystä.

Rahoitustarkastus voi päättää edellä tässä
pykälässä tarkoitetun menetelmän hyväksy-
misestä ehdoin, jotka vastaavat sellaisen
ETA-valtion lakia, jossa konsolidointiryh-
mään kuuluvalla ulkomaisella luottolaitok-
sella tai sijoituspalveluyritykseen rinnastetta-
valla ulkomaisella yrityksellä on kotipaikka.
Tämän momentin soveltamisen edellytyksenä
on, että siihen on luottolaitoksen tehokkaan
valvonnan edellyttämä painava syy.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta, jos luottolaitoksen emoyritys on ulko-
mainen luottolaitos tai ulkomaisen luottolai-
toksen omistusyhteisö ja tällaisen ulkomaisen
luottolaitoksen konsolidoituun valvontaan so-
velletaan toisen ETA-valtion lakia.

78 §

Konsolidoidun vakavaraisuuden hallinta

Luottolaitoksen konsolidoitujen omien va-
rojen määrän ja laadun on oltava jatkuvasti
riittävät kattamaan luottolaitokseen konsoli-
doituun taloudelliseen asemaan kohdistuvat
riskit, niin kuin tässä luvussa säädetään.

Konsolidointiryhmän emoyrityksellä tai
72 §:n 2 momentissa tarkoitetulla luottolai-
toksella on oltava luottolaitoksen konsolidoi-
tuun vakavaraisuuteen liittyvien riskien tun-
nistamista, mittaamista ja raportointia, riskien
ottamista ja rajoittamista sekä muuta riskien
hallintaa samoin kuin riskien kattamista
omilla varoilla koskevat, konsolidointiryh-
män rakenteeseen sekä sen toiminnan luon-
teeseen ja laajuuteen nähden riittävät kirjalli-
set periaatteet ja menettelytavat, joita se nou-
dattaa konsolidointiryhmän toiminnassa.
Tässä momentissa tarkoitetun yrityksen on
asetettava sisäiset tavoitteet näiden riskien
kattamiseksi tarvittavalle konsolidoitujen
omien varojen vähimmäismäärälle. Tavoit-
teet on asetettava erikseen kunkin konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen ja liiketoi-
minnon osalta.

Rahoitustarkastus voi 2 momentissa tarkoi-
tetun yrityksen hakemuksesta myöntää luvan
siihen, että 54 §:ää ei sovelleta konsolidointi-
ryhmään kuuluvaan luottolaitokseen. Lupa

on myönnettävä, jos kullekin konsolidointi-
ryhmään kuuluvalle yritykselle on asetettu
riittävä, 1 momentissa tarkoitettu omien varo-
jen tavoite yrityksen liiketoiminnan kullekin
osa-alueelle, lukuun ottamatta konsolidoidun
valvonnan tavoitteiden kannalta vähäisiä yri-
tyksiä ja liiketoiminta-alueita. Luvan myöntä-
misen edellytyksenä on, että luvan myöntä-
minen ei vaaranna luottolaitoksen vakavarai-
suuden valvontaa.

79 §

Konsolidoidut asiakariskit ja niiden hallinta
sekä konsolidoitujen riskikeskittymien ja

sisäisten liiketoimien seuranta

Konsolidoitujen asiakasriskien suhteesta
konsolidoituihin omiin varoihin on voimassa,
mitä 69 §:ssä säädetään.

Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai
72 §:n 2 momentissa tarkoitetun luottolaitok-
sen on seurattava jatkuvasti luotettavalla ta-
valla konsolidoitujen asiakasriskien määrää
ja luonnetta. Yrityksellä on oltava konsoli-
doitujen asiakasriskien tunnistamista, mittaa-
mista ja raportointia, asiakasriskien ottamista
ja niiden kattamista omilla varoilla sekä
muuta konsolidoitujen asiakasriskien hallin-
taa koskevat, konsolidointiryhmän toiminnan
luonteeseen ja laajuuteen nähden riittävät kir-
jalliset periaatteet ja menettelytavat, joita se
noudattaa toiminnassaan.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun yrityksen
on seurattava konsolidoituja 50 §:ssä tarkoi-
tettuja riskejä ja ilmoitettava ne Rahoitustar-
kastukselle niin kuin mainitussa pykälässä
säädetään. Rahoitustarkastus voi antaa val-
vonnan kannalta tarpeellisia tarkempia mää-
räyksiä tämän momentin mukaisen ilmoitus-
velvollisuuden sisällöstä ja siitä, kuinka usein
ilmoitukset on tehtävä.

Mitä 51 §:ssä säädetään luottolaitoksen
velvollisuudesta ilmoittaa Rahoitustarkastuk-
selle pykälässä tarkoitetut sisäiset liiketoimet
ja Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa il-
moitusvelvollisuutta koskevia tarkempia
määräyksiä, sovelletaan vastaavasti 2 mo-
mentissa tarkoitettuun yritykseen ja Rahoi-
tustarkastuksen oikeuteen antaa tällaiselle
yritykselle ilmoittamisvelvollisuutta koskevia
määräyksiä.
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80 §

Konsolidoidut huomattavat omistusosuudet

Luottolaitoksella on oltava konsolidoituja
omia varoja vähintään määrä, joka on 15
prosenttia konsolidointiryhmään kuuluvien
yritysten yhteenlasketuista sijoituksista sellai-
sen konsolidointiryhmään kuulumattoman
muun yrityksen kuin luottolaitoksen, ulko-
maisen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen tai
palveluyrityksen osakkeisiin, osuuksiin tai
pääomalainoihin, jossa konsolidointiryhmään
kuuluvalla yrityksellä on huomattava omis-
tusosuus.

Konsolidoitujen omien varojen vähim-
mäismäärän on oltava lisäksi vähintään
60 prosenttia konsolidointiryhmään kuulu-
vien yritysten 1 momentissa tarkoitettujen si-
joitusten yhteenlasketusta määrästä.

Konsolidointiryhmään kuuluvaan yrityk-
seen sovelletaan, mitä 71 §:n 3 ja 4 momen-
tissa sanotaan luottolaitoksesta.

81 §

Konsolidoitu kiinteistönomistus

Konsolidointiryhmän emoyrityksen ja kon-
solidointiryhmän tytäryritysten yhteenlas-
kettu 33 §:ssä tarkoitettu kiinteistönomistus
ei saa ylittää määrää, joka on 13 prosenttia
emoyrityksen konsolidoidun taseen loppu-
summasta.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua
konsolidoitua suhdelukua siihen ei sisällytetä
luottolaitoksen konsolidointiryhmään kuulu-
valle kiinteistöyhteisölle annettuja luottoja
eikä tällaisen kiinteistöyhteisön puolesta an-
nettuja takauksia, jos kiinteistöyhteisö yhdis-
tellään konsolidoituun taseeseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu luottolai-
toksen konsolidoitu tase laaditaan konsoli-
dointiryhmän emoyrityksen ja konsolidointi-
ryhmän tytäryritysten taseiden yhdistelmänä
noudattaen, mitä kirjanpitolaissa ja 155 §:ssä
säädetään konsernitilinpäätöksen laatimi-
sesta.

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
määräajaksi myöntää poikkeuksen 1 momen-
tin vaatimuksista.

Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai

72 §:n 2 momentissa tarkoitetun luottolaitok-
sen on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle
tiedot, jotka ovat tarpeen tässä pykälässä sää-
detyn rajoituksen valvomiseksi. Rahoitustar-
kastus voi antaa valvonnan kannalta tarkem-
pia määräyksiä tämän pykälän mukaisen il-
moitusvelvollisuuden sisällöstä ja siitä,
kuinka usein ilmoitukset on tehtävä.

Vakavaraisuustietojen julkistaminen

82 §

Vakavaraisuustietojen julkistamisvelvollisuus

Luottolaitoksen on vähintään vuosittain
julkistettava vakavaraisuuttansa koskevat,
luottolaitosdirektiivin XII liitteessä tarkoite-
tut tiedot. Tätä momenttia ei sovelleta, jos
luottolaitos tai sen sellainen emoyritys, jonka
kotipaikka on Suomessa tai toisessa ETA-
valtiossa, on velvollinen julkistamaan vastaa-
vat konsolidoidut tiedot.

Konsolidointiryhmän emoyrityksen on jul-
kistettava 1 momentissa tarkoitetut tiedot
konsolidoidusta vakavaraisuudestaan. Mitä
tässä momentissa säädetään, ei sovelleta, jos
luottolaitoksen emoyritys on ulkomainen
luottolaitos tai ulkomaisen luottolaitoksen
omistusyhteisö ja tällaisen ulkomaisen luotto-
laitoksen konsolidoituun valvontaan sovelle-
taan toisen ETA-valtion lakia.

Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 momentissa
säädetään, luottolaitoksen, joka on sellaisen
luottolaitoksen tai omistusyhteisön merkit-
tävä tytäryritys, jonka kotipaikka on toisessa
Euroopan talousalueen valtiossa, on kuiten-
kin julkistettava omien varojensa määrä ja
omien varojensa vähimmäismäärä tai, jos täl-
lainen tytärluottolaitos on velvollinen täyttä-
mään konsolidoidun vakavaraisuusvaatimuk-
sen, konsolidoitujen omien varojensa määrä
ja konsolidoitujen omien varojensa vähim-
mäismäärä sekä omien varojensa tai konsoli-
doitujen omien varojensa hallintaa koskevat
tiedot, niin kuin luottolaitosdirektiivin 72 ar-
tiklassa säädetään. Tytärluottolaitosta pide-
tään merkittävänä, jos sen taseen tai, jos tie-
dot ilmoitetaan konsolidoidun vakavaraisuu-
den perustella, tytärluottolaitoksen konserni-
taseen loppusumman osuus emoyrityksen
konsernitaseen loppusummasta on vähintään
kymmenen prosenttia.
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Luottolaitoksella, johon sovelletaan 1 mo-
menttia, sekä 2 momentissa tarkoitetulla kon-
solidointiryhmän emoyrityksellä tai luottolai-
toksella on oltava tämän pykälän sovelta-
mista koskevat kirjalliset periaatteet. Periaat-
teista on käytävä ilmi, miten ja kuinka usein
tässä pykälässä tarkoitetut tiedot julkistetaan
sekä miten tietojen oikeellisuus on toden-
nettu.

Jos tässä pykälässä tarkoitetut tiedot eivät
sisälly tilinpäätökseen, toimintakertomukseen
tai osavuosikatsaukseen, ne on julkistettava
yhtenä kokonaisuutena ja tilinpäätöksessä,
toimintakertomuksessa tai osavuosikatsauk-
sessa on ilmoitettava, miten ja kuinka usein
tiedot julkistetaan.

Tietojen ilmoittamiseen toimintakertomuk-
sessa tai tilinpäätöksessä sovelletaan sen estä-
mättä, mitä edellä tässä pykälässä säädetään,
mitä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen
laatimisesta muualla säädetään.

83 §

Julkistamista koskevat poikkeukset

Mitä 82 §:ssä säädetään, ei koske tietoja,
jotka ovat merkitykseltään epäolennaisia
taikka jotka kuuluvat liikesalaisuuden piiriin
tai ovat muuten salassapidettäviä. Jos tietoja
on jätetty julkistamatta liikesalaisuuden tai
salassapitovelvollisuuden nojalla, luottolai-
toksen on kuitenkin julkistettava, miltä osin
tietoja ei ole julkistettu, perusteet tietojen jul-
kistamatta jättämiselle sekä yleisiä tietoja sei-
koista, joita koskevat yksityiskohtaiset tiedot
on jätetty julkistamatta. Rahoitustarkastus voi
vaatia, että tiedot, jotka tässä momentissa
mainitulla perusteella on jätetty julkistamatta,
on julkistettava, jos Rahoitustarkastus katsoo,
että momentissa tarkoitetut edellytykset tieto-
jen julkistamatta jättämiselle eivät täyty.

Rahoitustarkastus voi erityisestä syystä
vaatia, että 82 §:n nojalla julkistettavat tiedot
on julkistettava tilinpäätöksen liitetiedoissa,
toimintakertomuksessa tai osavuosikatsauk-
sessa taikka muulla rahoitusmarkkinoilla
yleisesti käytössä olevalla tavalla tai että ne
on julkistettava useammin kuin vuosittain,
kuitenkin enintään neljännesvuosittain. Ra-
hoitustarkastus voi myös erityisestä syystä

vaatia, että 82 §:ssä tarkoitettujen tietojen oi-
keellisuus on todennettava tilintarkastuksella
tai muulla Rahoitustarkastuksen määräämällä
tavalla.

Rahoitustarkastus voi 82 §:ssä tarkoitetun
luottolaitoksen tai sen emoyrityksen hake-
muksesta myöntää luvan siihen, että 82 §:n
2 momenttia ei sovelleta, jos luottolaitos on
tässä laissa tarkoitettuun luottolaitokseen tai
tällaisen luottolaitoksen omistusyhteisöön
rinnastettavan Euroopan talousalueeseen kuu-
lumattomassa valtiossa sijaitsevan yrityksen
tytäryritys, ja luottolaitoksen emoyritys jul-
kistaa mainitussa momentissa tarkoitetut tie-
dot tätä lakia vastaavalla tavalla.

6 luku

Taloudellisen aseman valvonta sekä
alemmanasteisten säädösten ja määräys-

ten antaminen ja poikkeuslupien myöntä-
minen

Taloudellisten toimintaedellytysten seuranta

84 §

Ilmoitusvelvollisuus

Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoitus-
tarkastukselle 5 luvussa säädettyjen omien
varojen vähimmäismäärän laskemiseksi tar-
vittavat tiedot neljännesvuosittain.

Konsolidointiryhmän emoyrityksen tai
72 §:n 2 momentissa tarkoitetun yrityksen on
ilmoitettava Rahoitustarkastukselle tässä lu-
vussa säädettyjen konsolidoitujen omien va-
rojen vähimmäismäärän laskemiseksi tarvit-
tavat tiedot neljännesvuosittain.

Rahoitustarkastus voi antaa tässä pykälässä
tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä
valvonnan kannalta tarpeellisia tarkempia
määräyksiä.

85 §

Vakavaraisuuden hallinnan valvonta

Rahoitustarkastuksen on vähintään vuosit-
tain laadittava arvio siitä, täyttääkö luottolai-
tos 5 luvussa säädetyt vaatimukset. Arvioin-
nin laajuudessa ja arviointitiheydessä on otet-
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tava huomioon luottolaitoksen toiminnan
luonne ja laajuus sekä se, miten merkittävä
luottolaitos on rahoitusmarkkinoiden vakau-
den kannalta.

Arvion tulee sisältää sen lisäksi, mitä
1 momentissa säädetään, seuraavat seikat:

1) luottolaitoksen muusta kuin kaupan-
käyntivarastosta johtuva korkoriski ja sen
hallintaan sovellettavien periaatteiden riittä-
vyys;

2) luottolaitoksen maksuvalmiusriski ja
sen hallintaan sovellettavien periaatteiden
riittävyys myös muilta kuin 52 ja 53 §:ssä
säädetyiltä osin;

3) luottolaitoksen keskittyneisyysriski ja
mahdollisten hajautusvaikutusten käsittely
riskien ja vakavaraisuuden hallinnassa myös
muilta kuin 67—69 §:ssä säädetyiltä osin;

4) sovellettaessa 59 §:n 1 momentissa tar-
koitettuja sisäisen luottoluokituksen menetel-
miä luottolaitosdirektiivin VII liitteen 4 osan
41 ja 42 kohdassa tarkoitettujen sekä sovel-
lettaessa 63 §:n 3 momentissa ja 64 §:n 3
momentissa tarkoitettuja menetelmiä omien
varojen direktiivin V liitteessä tarkoitettujen
kuormituskokeiden tulokset;

5) edellä 60 §:ssä tarkoitettujen luottoris-
kin vähentämismenetelmien käytöstä aiheutu-
van jäännösriskin hallintaa koskevien periaat-
teiden riittävyys;

6) arvopaperistetuista eristä johtuvien ris-
kien kattamiseksi tarvittavien omien varojen
vähimmäismäärän riittävyys sekä sellaisten
järjestelyjen vaikutus, joiden nojalla luotto-
laitokselle on mahdollisesti jäänyt tällaisiin
eriin kohdistuvaa välitöntä tai välillistä riskiä;

7) arvio siitä, onko kaupankäyntivarasto
arvostettu riittävän varovasti, jotta luottolai-
tokselle ei aiheudu merkittäviä tappioita sen
joutuessa nopeasti myymään tai suojaamaan
kaupankäyntivarastoon kuuluvia eriä.

Jos 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
korkoriskin toteutuminen voi alentaa luotto-
laitoksen omia varoja tai konsolidoituja omia
varoja enemmän kuin 20 prosenttia, Rahoi-
tustarkastuksen on vaadittava luottolaitok-
selta selvitys toimenpiteistä, joihin se aikoo
ryhtyä korkoriskin johdosta. Rahoitustarkas-
tus voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mi-
ten tässä momentissa tarkoitettu korkoriskin
toteutuminen määritellään.

Taloudellisten toimintaedellytysten
korjaaminen

86 §

Lisäpääomavaatimus

Rahoitustarkastus voi, jos luottolaitoksen
omien varojen riittävyyttä suhteessa koko-
naisriskiin ei voida muuten varmistaa, enin-
tään kolmen vuoden ajaksi asettaa luottolai-
tokselle tarvittavan korkeamman vaatimuk-
sen luottolaitoksen omien varojen vähim-
mäismäärälle kuin mitä edellä 55 §:n 1 mo-
mentissa säädetään. Rahoitustarkastus voi
asettaa tällaisen korkeamman vaatimuksen,
jos se 85 §:ssä säädetyn arvion perusteella
katsoo, että luottolaitos ei täytä 49, 54 tai
68 §:ssä säädettyjä vaatimuksia ja tämän joh-
dosta:

1) luottolaitoksen omien varojen määrä ei
riitä täyttämään luottolaitoksen 54 §:n 2 mo-
mentin mukaisesti arvioimaa kokonaisris-
kinsä edellyttämää pääomatarvetta ja siihen
perustuvaa mainitun pykälän 3 momentin
mukaista pääomatavoitettaan, tai

2) luottolaitos on arvioinut edellä tarkoite-
tun pääomatarpeensa ja siihen perustuvan
pääomatavoitteensa olennaisesti puutteelli-
sella tai virheellisellä tavalla eikä luottolai-
toksen omien varojen määrä riitä täyttämään
luottolaitoksen todellisen kokonaisriskin
edellyttämää pääomatarvetta.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
Rahoitustarkastus voi asettaa 1 momentissa
säädetyin edellytyksin 72 §:n 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetulle luottolaitokselle sen konso-
lidoidun taloudellisen aseman perusteella
konsolidoidun lisäpääomavaatimuksen, jos
Rahoitustarkastus 85 §:ssä säädetyn arvion
perusteella katsoo, että luottolaitos ei täytä 74
tai 78 §:ssä tai 79 §:n 2 momentissa säädet-
tyjä vaatimuksia.

87 §

Omien varojen kartuttamisvelvollisuus

Jos luottolaitoksen omat varat vähenevät
alle 55 §:n 1 momentin, 2 momentin 1 koh-
dan tai 3 momentin tai 86 §:n 1 momentin
mukaisen määrän taikka luottolaitoksen kon-
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solidoidut omat varat vähenevät alle 76 §:n,
79 §:n 1 momentin tai 86 §:n 2 momentin
mukaisen määrän, luottolaitoksen tai omis-
tusyhteisön on viipymättä ilmoitettava siitä
Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toimen-
piteisiin omien varojen ja konsolidoitujen
omien varojen vähimmäismäärää koskevien
vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustarkas-
tuksen on saatuaan edellä tarkoitetun ilmoi-
tuksen tai muuten tiedon omien varojen tai
konsolidoitujen omien varojen vähenemisestä
alle vaaditun määrän asetettava määräaika,
jonka kuluessa luottolaitoksen omia varoja ja
konsolidoituja omia varoja koskeva vaatimus
on toimiluvan peruuttamisen uhalla täytet-
tävä. Jos vaatimusta ei ole määräajan päätty-
misen jälkeenkään täytetty, Rahoitustarkastus
voi tehdä päätöksen toimiluvan peruuttami-
sesta.

Jos luottolaitos on rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymistä annetussa laissa tarkoitettu ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymän osakasyritys
tai tällaisen ryhmittymän emoyrityksen tytär-
yritys ja ryhmittymän omien varojen määrä
vähenee alle mainitun lain 19 §:ssä säädetyn
määrän, luottolaitokseen sovelletaan vastaa-
vasti, mitä 1 momentissa säädetään. Rahoi-
tustarkastuksen on ennen 1 momentissa tar-
koitetun päätöksen tekemistä pyydettävä siitä
lausunto muilta mainitussa laissa tarkoite-
tuilta keskeisiltä valvontaviranomaisilta.

88 §

Omien varojen määrästä johtuvat voitto-
varojen käytön rajoitukset

Jos luottolaitoksen omien varojen määrä
alittaa 55 §:n 1 momentin, 2 momentin
1 kohdan tai 3 momentin taikka 86 §:n 1 mo-
mentin mukaisen määrän, luottolaitos ei saa
jakaa voittoa tai muuta tuottoa omalle pää-
omalle eikä käyttää voittovaroja omien osak-
keiden lunastamiseksi tai niiden hankkimi-
seksi muulla tavalla, ellei Rahoitustarkastus
erityisestä syystä määräajaksi myönnä poik-
keusta kiellosta. Jos luottolaitoksen konsoli-
doitujen omien varojen määrä alittaa 76 §:n,
79 §:n 1 momentin tai 86 §:n 2 momentin
mukaisen määrän, luottolaitos ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluva yritys eivät saa jakaa
voittoa tai muuta tuottoa omalle pääomalle

eivätkä käyttää voittovaroja omien osak-
keidensa lunastamiseksi tai niiden hankkimi-
seksi muulla tavalla, ellei Rahoitustarkastus
erityisestä syystä määräajaksi myönnä poik-
keusta kiellosta.

Luottolaitoksen konsolidointiryhmään
kuuluvan muun osakeyhtiömuotoisen rahoi-
tuslaitoksen kuin sijoituspalveluyrityksen
osakkeenomistajan oikeudesta osinkoon on
1 momentin estämättä voimassa, mitä osake-
yhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään.

Jos luottolaitos on rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymistä annetussa laissa tarkoitettu ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymän osakasyritys
tai tällaisen ryhmittymän emoyrityksen tytär-
yritys ja ryhmittymän omien varojen määrä
vähenee alle mainitun lain 19 tai 22 §:ssä
säädetyn vähimmäismäärän, luottolaitokseen
ja sen konsolidointiryhmään kuuluvaan yri-
tykseen sovelletaan vastaavasti, mitä edellä 1
ja 2 momentissa säädetään. Rahoitustarkas-
tuksen on ennen 1 momentissa tarkoitetun
päätöksen tekemistä pyydettävä siitä lausunto
muilta mainitussa laissa tarkoitetuilta keskei-
siltä valvontaviranomaisilta.

Valvonnan julkisuus ja yhteistyö valvonnassa

89 §

Valvontaperiaatteiden ja sovellettavien
säännösten julkistaminen

Rahoitustarkastuksen on:
1) julkistettava 85 §:ssä tarkoitetun arvion

tekemistä koskevat yleiset periaatteet;
2) pidettävä yleisön saatavilla tiedot 5 lu-

vun ja tämän luvun säännöksistä sekä 5 luvun
ja tämän luvun nojalla annetuista säädöksistä
ja määräyksistä sekä siitä, mitä Euroopan
unionin lainsäädännön mukaisia sääntely- ja
soveltamisvaihtoehtoja Suomessa sovelle-
taan;

3) pidettävä yleisön saatavilla tilastotietoja
5 luvun ja tämän luvun sekä niiden nojalla
annettujen säädösten ja määräysten sovelta-
misesta.

90 §

Yhteistyö taloudellista asemaa koskevien
vaatimusten valvonnassa

Rahoitustarkastus valvoo 5 luvun säännös-
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ten noudattamista yhteistyössä sellaisten ul-
komaisten luottolaitosten sijoituspalveluyri-
tyksiin rinnastettavien ulkomaisten yritysten
valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa,
jotka valvovat luottolaitoksen kanssa samaan
73 §:n 1 momentissa tarkoitettuun tai ulko-
maiseen konsolidointiryhmään kuuluvia yri-
tyksiä.

Rahoitustarkastuksen tarkastus- ja tietojen-
saantioikeudesta ja velvollisuudesta antaa tie-
toja säädetään Rahoitustarkastuksesta anne-
tussa laissa.

91 §

Konsolidoitua valvontaa koskevien tehtävien
siirtäminen toiselle valvontaviranomaiselle

Rahoitustarkastus voi tehdä yhden tai use-
amman muun ETA-valtion valvontaviran-
omaisen kanssa sopimuksen siitä, että konso-
lidoidusta valvonnasta vastaavana valvonta-
viranomaisena toimii toinen ETA-valtion val-
vontaviranomainen ja että konsolidoituun
valvontaan sovelletaan kyseisen valtion lakia.
Tässä momentissa tarkoitettu sopimus voi-
daan tehdä, jos konsolidointiryhmän emoyri-
tys ei ole suomalainen luottolaitos.

Rahoitustarkastus voi tehdä yhden tai use-
amman ETA-valtion valvontaviranomaisen
kanssa sopimuksen siitä, että Rahoitustarkas-
tus toimii konsolidoidusta valvonnasta vas-
taavana valvontaviranomaisena muussa kuin
73 §:n 1 momentissa tarkoitetussa konsoli-
dointiryhmässä ja että konsolidoituun valvon-
taan sovelletaan Suomen lakia. Tässä mo-
mentissa tarkoitettu sopimus voidaan tehdä,
jos konsolidointiryhmään kuuluu vähintään
yksi suomalainen luottolaitos.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu sopi-
mus voidaan tehdä, jos siihen on konsolidoi-
dun valvonnan tehokkaan järjestämisen edel-
lyttämä painava syy. Rahoitustarkastuksen on
laadittava sopimuksesta kirjallinen valvonta-
pöytäkirja, joka on kaikkien 1 tai 2 momen-
tissa tarkoitettuun konsolidointiryhmään kuu-
luvien luottolaitosten ja sijoituspalveluyritys-
ten valvonnasta vastaavien viranomaisten al-
lekirjoitettava. Rahoitustarkastuksen on an-
nettava valvontapöytäkirja tiedoksi tällaisen
konsolidointiryhmän emoyritykselle ja Eu-
roopan yhteisöjen komissiolle.

Tarkemmat säännökset, määräykset ja
poikkeusluvat

92 §

Asetuksenantovaltuus

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään:

1) luottoriskin omien varojen vähimmäis-
määrän laskemiseen sovellettavista varojen ja
taseen ulkopuolisten sitoumusten riskikertoi-
mista sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten
luottovasta-arvokertoimista käytettäessä
58 §:n mukaista vakiomenetelmää;

2) eristä, jotka saadaan jättää huomioon
ottamatta laskettaessa 69 §:ssä tarkoitettuja
asiakasriskirajoituksia;

3) luottolaitosdirektiivin VII liitteen 2 osan
12 ja 15 kohdan ja 4 osan 44, 48, 66, 71, 86
ja 95 kohdan huomioon ottamisessa sovellet-
taessa 59 §:ää;

4) luottolaitosdirektiivin VIII liitteen
1 osan 15—17, 20 ja 21 kohdan sekä maini-
tun liitteen 3 osan 72, 73 ja 89 kohdan huo-
mioon ottamisesta sovellettaessa 59 §:ää;

5) omien varojen direktiivin 19 artiklan
huomioon ottamisesta sovellettaessa 64 §:ää.

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään lisäksi, jollei 93 §:stä muuta johdu, siitä,
milloin luottolaitoksen toisessa ETA-val-
tiossa olevalta velalliselta olevat saamiset ja
taseen ulkopuoliset sitoumukset tai luottolai-
toksen toisessa ETA-valtiossa olevat varat tai
vakuudet saadaan ottaa huomioon 55 §:n 1 ja
2 momentissa tarkoitettua omien varojen vä-
himmäismäärää laskettaessa edellä tarkoite-
tussa toisessa valtiossa sovellettavien sään-
nösten ja määräysten mukaisesti.

93 §

Rahoitustarkastuksen määräystenantovaltuus

Rahoitustarkastus antaa luottolaitosdirek-
tiivin, omien varojen direktiivin sekä sähköi-
sen rahan liikkeeseenlaskijoiden toiminnan
aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan
vakauden valvonnasta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin
2000/46/EY täytäntöönpanon edellyttämät
tarkemmat määräykset 5 luvussa säädettyjen
vaatimusten soveltamisesta.
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Rahoitustarkastus voi määrätä, että sen es-
tämättä, mitä 92 §:n nojalla annetussa asetuk-
sessa säädetään, luottolaitoksen toisessa
ETA-valtiossa olevalta velalliselta oleviin
saamisiin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuk-
siin, tällaisessa valtiossa oleviin varoihin
taikka saamisiin tai sitoumuksiin, joiden va-
kuus on toisessa ETA-valtiossa, sovelletaan
55 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua omien
varojen vähimmäismäärää laskettaessa tällai-
sessa toisessa valtiossa sovellettavien sään-
nösten ja määräysten mukaista riskiluokitusta
tai -kerrointa, joka on ankarampi kuin mitä
92 §:n nojalla annetussa asetuksessa sääde-
tään. Tässä momentissa tarkoitettu määräys
voidaan antaa, jos siihen on edellä tarkoitetun
valtion erityisiin oloihin perustuva, tehok-
kaan valvonnan edellyttämä painava syy.

94 §

Poikkeusten myöntäminen

Rahoitustarkastus voi 93 §:ssä mainituissa
direktiiveissä säädetyin edellytyksin myöntää
luottolaitoksen tai sen omistusyhteisön hake-
muksesta luvan poiketa siitä, mitä 5 luvussa
tai sen nojalla annetussa asetuksessa sääde-
tään tai Rahoitustarkastuksen määräyksissä
määrätään.

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen tai
sen omistusyhteisön hakemuksesta sallia, että
luottolaitoksen, joka on sisällytetty ulkomai-
sen luottolaitoksen konsolidoituun valvon-
taan, 55 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen
omien varojen vähimmäismäärän laskemi-
seen ja siihen liittyvään ilmoitusvelvollisuu-
teen sovelletaan tällaisen ulkomaisen luotto-
laitoksen kotivaltion lainsäädäntöä, jos se ei
merkittävästi poikkea tämän lain säännök-
sistä.

7 luku

Talletus- ja vakuusrahastosuoja ja
varautuminen poikkeusoloihin

Talletussuoja

95 §

Talletussuojarahaston jäsenyys

Talletuspankkien tallettajien saamisten tur-

vaamiseksi talletuspankin on kuuluttava talle-
tussuojarahastoon.

Talletuspankin on ilmoitettava talletussuo-
jarahastolle ja Rahoitustarkastukselle, millä
tavalla sen ulkomailla olevan sivuliikkeen
tallettajien saamiset on turvattu.

96 §

Talletussuojarahaston säännöt

Talletussuojarahaston säännöt ja niiden
muutokset vahvistaa valtiovarainministeriö.

Säännöissä on mainittava:
1) rahaston nimi ja kotipaikka;
2) kannatusmaksun perimisajankohta;
3) valtuuskunnan jäsenten lukumäärä,

eroamisikä ja toimikausi sekä valtuuskunnan
päätösvaltaisuus ja tehtävät;

4) hallituksen jäsenten lukumäärä, eroa-
misikä, toimikausi sekä hallituksen päätös-
valtaisuus ja tehtävät;

5) rahaston tilikausi;
6) tilintarkastajien lukumäärä ja toimi-

kausi;
7) sääntöjen muuttamistapa.
Lisäksi säännöissä on mainittava ulkomai-

sen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliik-
keen osalta talletussuojarahaston jäseneksi
ottamisesta, erottamisesta ja eroamisesta, tal-
letussuojarahaston liittymismaksun perus-
teista ja talletussuojarahaston korvausvelvol-
lisuuden perusteista.

97 §

Talletussuojarahaston hallinto

Talletussuojarahastoa hoitaa siihen kuulu-
vien talletuspankkien ja jäseninä olevien ul-
komaisten luottolaitosten valitsema valtuus-
kunta ja valtuuskunnan valitsema hallitus.
Hallituksen jäsenistä ainakin yhden tulee
edustaa talletussuojarahaston jäseninä olevia
ulkomaisten luottolaitosten sivuliikkeitä.

98 §

Talletussuojarahaston kannatusmaksu

Talletuspankin ja talletussuojarahaston jä-
senenä olevan ulkomaisen luottolaitoksen
Suomessa olevan sivuliikkeen on vuosittain
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maksettava talletussuojarahastolle tallettajien
saamisten turvaamiseksi kannatusmaksu.

99 §

Talletuspankin kannatusmaksun suuruus

Talletuspankin kannatusmaksu muodostuu
kiinteästä maksusta ja pankin vakavaraisuu-
teen perustuvasta maksusta. Kiinteä maksu
on 0,05 prosenttia pankin 105 §:n 1 ja 2
momentin perusteella korvattavien talletusten
yhteismäärästä. Vakavaraisuuteen perustuva
maksu on 0,125 prosenttia luvusta, joka saa-
daan, kun 55 §:n 1 momentin mukaisesti las-
kettujen riskien kattamiseksi vaadittavien
omien varojen vähimmäismäärän ja omien
varojen suhde kerrotaan pankin 105 §:n 1 ja 2
momentin perusteella korvattavien talletusten
yhteismäärällä. Vakavaraisuuteen perustuva
maksu on kuitenkin enintään 0,25 prosenttia
mainituista talletuksista. Jos pankki on 72 §:n
1 momentissa tarkoitettu konsolidointiryh-
män emoluottolaitos tai siihen mainitun py-
kälän 2 momentin mukaisesti rinnastettu luot-
tolaitos, vakavaraisuuteen perustuva maksu
lasketaan konsolidoitujen omien varojen vä-
himmäismäärän konsolidoitujen omien varo-
jen ja talletusten konsolidoidun yhteismäärän
perusteella. Rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mään kuuluvaan luottolaitokseen sovelletaan
lisäksi, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.

Osuuspankkien yhteenliittymään kuulu-
ville talletuspankeille lasketaan yhteinen kan-
natusmaksu osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista annetun
lain 8 §:n mukaisesti lasketun yhteenliitty-
män vakavaraisuuden perusteella, niin kuin
yhteenliittymä olisi yksi luottolaitos. Osuus-
pankkien yhteenliittymään kuuluvien pank-
kien kannatusmaksun maksaa talletussuojara-
hastolle yhteenliittymän keskusyhteisö. Kes-
kusyhteisön maksama kannatusmaksu jaetaan
sen jäsenluottolaitosten kesken maksettavaksi
jäsenluottolaitosten 55 §:n 1 momentin mu-
kaisesti lasketun omien varojen vähimmäis-
määrän suhteessa. Rahoitustarkastuksen lu-
valla kannatusmaksu voidaan jakaa myös
muulla tavalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu talletusten
yhteismäärä, omien varojen määrä ja omien
varojen vähimmäismäärä määräytyvät kanna-

tusmaksun maksamista edeltävän tilikauden
vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

100 §

Ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeen
kannatusmaksu

Talletussuojarahaston jäsenenä olevan,
ETA-valtiossa toimiluvan saaneen ulkomai-
sen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliik-
keen kannatusmaksu määräytyy 99 §:n mu-
kaisesti. Sivuliikkeen kannatusmaksun perus-
teena on kuitenkin sivuliikkeen ulkomaisen
luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suo-
messa annetun lain (1608/1993) 7 a §:n pe-
rusteella korvattavien talletusten yhteismäärä.
Vakavaraisuuteen perustuvaa maksua lasket-
taessa ulkomaisen luottolaitoksen omien va-
rojen yhteismäärään luetaan erät, jotka ulko-
maisen luottolaitoksen kotivaltion säännösten
mukaan saadaan kyseisiin eriin lukea.

Talletussuojarahaston jäsenenä olevan, Eu-
roopan talousalueeseen kuulumattomassa val-
tiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen luotto-
laitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen kan-
natusmaksu on 0,05 prosenttia sivuliikkeen
talletusten yhteismäärästä.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu talle-
tusten yhteismäärä sekä 1 momentissa tarkoi-
tettu omien varojen määrä määräytyvät kan-
natusmaksun maksamista edeltävän tilikau-
den vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

101 §

Kannatusmaksun alentaminen ja
korottaminen

Kun talletussuojarahaston varojen ja vel-
kojen erotuksena laskettu nettovarallisuus on
vähintään kaksi prosenttia talletuspankkien
yhteenlasketuista, 105 §:n 1 ja 2 momentin
perusteella korvattavista talletuksista, kanna-
tusmaksu on yksi kolmasosa 99 ja 100 §:ssä
säädetystä kannatusmaksusta.

Jos talletussuojarahasto on 109 §:n mukai-
sesti joutunut ottamaan toimintaansa varten
lainaa, Rahoitustarkastus voi määrätä 1 mo-
mentissa, 99 §:ssä ja 100 §:n 1 momentissa
säädetyn kannatusmaksun korotettavaksi
enintään 1,5 prosentiksi 99 §:ssä ja 100 §:n
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1 momentissa tarkoitettujen korvattavien tal-
letusten yhteismäärästä tai enintään 0,25 pro-
sentiksi 100 §:n 2 momentissa tarkoitetun si-
vuliikkeen talletusten yhteismäärästä, kunnes
talletussuojarahasto on maksanut edellä tar-
koitetun lainan takaisin.

102 §

Kannatusmaksun perimisen keskeyttäminen

Talletussuojarahaston valtuuskunta voi
päättää, että kannatusmaksun periminen kes-
keytetään, jos talletussuojarahaston varojen ja
velkojen erotuksena laskettu nettovarallisuus
on vähintään kymmenen prosenttia talletus-
pankkien yhteenlasketusta, 105 §:n 1 ja 2
momentin perusteella korvattavien talletusten
yhteismäärästä.

103 §

Talletussuojarahaston itsenäisyys

Talletussuojarahastoon kuuluvalla talletus-
pankilla ei ole oikeutta vaatia osuuttaan talle-
tussuojarahastosta erotettavaksi itselleen eikä
luovuttaa sitä toiselle. Tätä osuutta ei saa
lukea pankin varoiksi.

104 §

Talletussuojarahaston maksuvelvollisuuden
alkaminen

Jos talletuspankki ei ole maksanut talletus-
sopimuksen ja tämän lain mukaisesti talletus-
pankissa tilillä olevia tallettajan erääntyneitä
ja riidattomia saamisia, tallettaja voi ilmoittaa
asiasta Rahoitustarkastukselle.

Rahoitustarkastuksen on 21 päivän kulu-
essa 1 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta
tai asiasta muutoin tiedon saatuaan päätet-
tävä, onko talletussuojarahaston maksettava
pankin tallettajien 105 §:n 1—3 momentissa
tarkoitetut saamiset. Maksuvelvollisuuden
määräämisen edellytyksenä on, että 1 mo-
mentissa tarkoitetun saamisen maksamatta
jääminen on saadun selvityksen perusteella
johtunut pankin maksu- tai muista taloudelli-
sista vaikeuksista eivätkä vaikeudet Rahoi-
tustarkastuksen arvion mukaan ole tilapäisiä.

Rahoitustarkastuksen on arvioidessaan

2 momentissa tarkoitettujen vaikeuksien tila-
päisyyttä otettava huomioon 105 §:ssä tarkoi-
tettu yhteisvastuu.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava
2 momentissa tarkoitetusta päätöksestään tal-
letussuojarahastolle, talletuspankin vakuusra-
hastolle, talletuspankille ja valtiovarainminis-
teriölle. Jos pankilla on ulkomailla sivuliike,
päätöksestä on lisäksi ilmoitettava sivuliik-
keen sijaintivaltion valvontaviranomaiselle ja
suojajärjestelmälle.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun Rahoitus-
tarkastuksen päätöksen toteuttamiseksi talle-
tuspankin on toimitettava talletussuojarahas-
tolle tiedot tallettajista ja heidän 105 §:n 1—3
momentissa tarkoitetuista saamisistaan. Tal-
letussuojarahasto ei saa antaa tietoja muille
kuin viranomaisille, joilla 141 §:n mukaan on
oikeus saada salassa pidettäviä tietoja.

105 §

Korvattavat saamiset

Talletussuojarahaston varoista korvataan
talletuspankissa tilillä olevat ja tilille vielä
kirjautumattomat maksujenvälityksessä ole-
vat tallettajan samassa talletuspankissa olevat
saamiset, kuitenkin enintään 25 000 euron
määrään asti. Jos tiliä käytetään sijoituspalve-
luun siten kuin sijoituspalveluyrityksistä an-
netun lain 33 §:n 2 momentissa säädetään,
korvaus maksetaan kuitenkin mainitussa
laissa tarkoitetusta korvausrahastosta siten
kuin mainitun lain 6 luvussa säädetään.

Talletuspankin ETA-valtiossa olevan sivu-
liikkeen tallettajan saamiset korvataan suo-
malaisen talletussuojarahaston varoista siihen
määrään, johon ne korvattaisiin sivuliikkeen
sijaintivaltion suojajärjestelmän mukaisesti,
kuitenkin enintään 25 000 euron määrään
asti.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään korvauksen enimmäismäärästä, talletta-
jan saaminen maksetaan täysimääräisesti tal-
letussuojarahaston varoista, jos tallettaja
osoittaa luotettavasti, että saaminen perustuu
varoihin, jotka tallettaja on saanut omassa
käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja että
varat käytetään uuden, tallettajan omaan
käyttöön tulevan asunnon hankkimiseen.
Tätä momenttia sovelletaan vain sellaisiin
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tallettajan varoihin, jotka on talletettu talle-
tuspankin tilille enintään kuusi kuukautta en-
nen Rahoitustarkastuksen 104 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua päätöstä.

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 32 luvussa tarkoitetulla rikoksella
saatuihin varoihin. Jos edellä mainittua ri-
kosta koskeva esitutkinta tai oikeudenkäynti
on vireillä, talletussuojarahasto voi lykätä
korvauksen maksamista tuomioistuimen lain-
voimaiseen päätökseen asti. Rahasto ei myös-
kään korvaa arvopaperimarkkinalaissa tarkoi-
tetun arvopaperinvälittäjän nimissä olevalla
arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a §:n 1
momentissa tarkoitetulla asiakasvarojen tilillä
olevia saamisia.

Jos talletussuojarahasto on jo aikaisemmin
korvannut 1—3 momentin mukaisesti tallet-
tajan saamiset, rahasto korvaa tallettajan sa-
massa talletuspankissa olevat saamiset vain
siltä osin kuin saamiset perustuvat varoihin,
jotka on talletettu pankkiin tässä momentissa
tarkoitetun korvauksen maksamisen jälkeen.

Tätä pykälää sovellettaessa pidetään talle-
tuspankkeja, jotka lain, sopimuksen tai muun
järjestelyn perusteella vastaavat kokonaan tai
osittain toistensa sitoumuksista tai velvoit-
teista, yhtenä talletuspankkina. Sen estämättä,
mitä edellä säädetään, tätä momenttia ei so-
velleta talletuspankkiin, joka on 114 §:n
1 momentin mukaisesti ilmoittanut eroavansa
vakuusrahastosta. Pankkiin, jolle eroilmoi-
tuksen jälkeen annetaan 119 §:ssä tarkoitettua
tukea, sovelletaan kuitenkin tätä momenttia.
Edellä tarkoitetusta sopimuksesta tai muusta
järjestelystä on ilmoitettava Rahoitustarkas-
tukselle.

Talletussuojarahastolle syntyy saaminen
talletuspankilta korvaamiensa, 1—3 momen-
tissa tarkoitettujen saamisten osalta. Saami-
selle maksettavasta korosta määrätään talle-
tussuojarahaston säännöissä.

106 §

Tallettajien saamisten maksaminen

Talletussuojarahaston on maksettava tallet-

tajille 105 §:n 1—3 momentissa tarkoitetut
saamiset kolmen kuukauden kuluessa
104 §:ssä tarkoitetusta Rahoitustarkastuksen
päätöksestä. Jos talletuspankki on ennen
104 §:ssä tarkoitettua päätöstä asetettu selvi-
tystilaan, tässä momentissa säädetty määrä-
aika lasketaan selvitystilaan asettamispäätök-
sestä.

Rahoitustarkastus voi myöntää talletussuo-
jarahastolle lisäaikaa tallettajien saamisten
maksamiseen yhteensä kolme kertaa ja ker-
rallaan enintään kolme kuukautta. Lisäajan
myöntämisen edellytyksenä on, että talletus-
suojarahaston lisäajan tarve perustuu poik-
keuksellisiin olosuhteisiin ja erityiseen syy-
hyn.

Jos talletussuojarahasto ei ole korvannut
tallettajalle 105 §:n 1—3 momentissa tarkoi-
tettua saamista tässä pykälässä säädetyssä
ajassa, tallettajalle on syntynyt saaminen, jota
tallettajalla on oikeus hakea talletussuojara-
hastolta tuomioistuimessa.

107 §

Maksuvelvollisuuden alkamisesta
ilmoittaminen

Talletussuojarahaston on ilmoitettava
104 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä asian-
omaisen talletuspankin tallettajille. Talletus-
suojarahaston on myös julkisella kuulutuk-
sella ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin tal-
lettajien on ryhdyttävä saamistensa turvaami-
seksi. Kuulutus on julkaistava myös talletus-
pankin toimialueella ilmestyvissä suurim-
missa päivälehdissä maan virallisilla kielillä.

108 §

Talletuspankin tiedottamisvelvollisuus

Talletuspankin on annettava tallettajilleen
tiedot talletussuojarahaston tallettajien saami-
sille antamasta suojasta tai vastaavasta
muusta suojasta sekä aiemmin annettujen tie-
tojen muutoksista.

Talletuspankin on annettava 1 momentissa
tarkoitetut tiedot myös sen ulkomaisen sivu-
liikkeen sijaintimaan virallisilla kielillä.
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109 §

Talletussuojarahaston lainanotto

Talletussuojarahasto voi ottaa säännöissä
määrätyllä tavalla toimintaansa varten lainaa,
jos sen omat varat eivät riitä tässä luvussa
tarkoitettujen korvausten maksamiseen. Tal-
letussuojarahaston sääntöihin on otettava
määräys talletussuojarahastoon kuuluvien tal-
letuspankkien velvollisuudesta myöntää lai-
naa talletussuojarahastolle rahaston velvoit-
teiden täyttämiseksi.

110 §

Talletussuojarahaston varojen sijoittaminen

Talletussuojarahaston varat on sijoitettava
luotettavalla, tehokkaalla ja rahaston maksu-
valmiuden turvaavalla tavalla sekä riskien ha-
jauttamisen periaatetta noudattaen. Sijoituk-
sista saatava tuotto lisätään talletussuojara-
haston pääomaan.

Rahaston varoja ei saa sijoittaa rahastoon
kuuluvan talletuspankin tai sen kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön osakkeisiin tai osuuksiin eikä muihin ra-
hastoon kuuluvan pankin tai sen kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluvan yhtei-
sön taikka pankin vakuusrahaston liikkeeseen
laskemiin arvopapereihin. Rahaston varoja ei
myöskään muulla tavalla saa sijoittaa rahas-
toon kuuluvaan talletuspankkiin tai sen
kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
vaan yhteisöön taikka pankin vakuusrahas-
toon. Mitä tässä momentissa säädetään talle-
tuspankista, koskee myös talletussuojarahas-
ton jäsenenä olevaa ulkomaista luottolaitosta
ja sen kanssa samaan konsolidointiryhmään
kuuluvaa yhteisöä. Mitä tässä momentissa
säädetään, ei estä talletussuojarahaston varo-
jen sijoittamista sijoitusrahastolain 11 lu-
vussa tarkoitettuihin sijoitusrahastoihin.

Talletussuojarahaston maksuvalmiuden on
oltava rahaston toimintaan nähden riittävällä
tavalla turvattu.

111 §

Toimiluvan peruuttaminen sekä tallettajien ja
sijoittajien saamiset

Päättäessään 28 §:n nojalla talletuspankin

toimiluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä tallettajien saamiset
maksettaviksi talletussuojarahaston varoista.
Päättäessään 28 §:n nojalla luottolaitoksen
toimiluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä sijoittajien saamiset
maksettaviksi sijoittajien korvausrahastosta
siten kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 6 luvussa säädetään.

112 §

Talletuskannan siirron vaikutus talletus-
suojaan

Sen estämättä, mitä 105 §:n 1 momentissa
säädetään korvattavasta enimmäismäärästä,
mainitun lainkohdan nojalla korvattava talle-
tus, joka on siirtynyt toiseen talletuspankkiin
sulautumisen, jakautumisen tai liiketoimin-
nan luovutuksen johdosta, korvataan samaan
määrään saakka kuin ennen talletuksen siir-
toa, jollei 2 momentista muuta johdu.

Edellä 1 momenttia sovelletaan vaaditta-
essa maksettavaan talletukseen kolmen kuu-
kauden ajan sulautumisen, jakautumisen tai
liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanon
rekisteröinnistä.

Vakuusrahastosuoja

113 §

Vakuusrahaston jäsenyys

Talletuspankkien vakaan toiminnan turvaa-
miseksi talletuspankki voi kuulua vakuusra-
hastoon.

114 §

Vakuusrahastosta eroaminen

Vakuusrahastoon kuuluva talletuspankki
voi erota vakuusrahastosta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti rahaston hallitukselle. Ero tulee
voimaan eroamisilmoituksen tekemistä seu-
raavan kalenterivuoden päätyttyä.

Jos vakuusrahastosta eronnut pankki on
eroamisvuonna tai viiden sitä välittömästi
edeltävän kalenterivuoden aikana saanut
avustusta vakuusrahastosta, sen on vakuusra-
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haston vaatimuksesta, rahaston säännöissä
määrätyllä tavalla maksettava avustus takai-
sin vakuusrahastolle.

115 §

Vakuusrahaston säännöt

Vakuusrahaston säännöt ja niiden muutok-
set vahvistaa valtiovarainministeriö.

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

misesta ja eroamisesta;
3) liittymis- ja kannatusmaksun määräyty-

misperusteet ja perimisajankohta;
4) valtuuskunnan jäsenten lukumäärä,

eroamisikä ja toimikausi sekä valtuuskunnan
päätösvaltaisuus ja tehtävät;

5) hallituksen jäsenten lukumäärä, eroa-
misikä, toimikausi sekä hallituksen päätös-
valtaisuus ja tehtävät;

6) perusteet rahaston vuotuisen ylijäämän
käyttämisestä;

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

kausi;
9) sääntöjen muuttamistapa;
10) rahaston purkamisesta.

116 §

Vakuusrahaston hallinto

Vakuusrahastoa hoitaa siihen kuuluvien
talletuspankkien valitsema valtuuskunta ja
valtuuskunnan valitsema hallitus.

Jos vakuusrahastolle on myönnetty tukilai-
naa tai muuta valtion vakuusrahastosta anne-
tussa laissa tarkoitettua tukea tai vastaavaa
tukea valtion talousarviossa olevien valtuuk-
sien nojalla, valtiovarainministeriöllä on oi-
keus nimetä valtuuskuntaan ja hallitukseen
valtiota edustava jäsen.

117 §

Vakuusrahaston kannatusmaksu

Vakuusrahaston valtuuskunta voi määrätä,
että rahastoon kuuluvan talletuspankin on
vuosittain maksettava vakuusrahaston vel-

voitteiden täyttämiseksi riittävä kannatus-
maksu.

Kannatusmaksun tulee perustua talletus-
pankin toiminnassaan ottamiin riskeihin.
Kannatusmaksun laskentaperusteen on oltava
sama kaikille vakuusrahastoon kuuluville
pankeille. Eri yhteisömuotoa olevien talletus-
pankkien kannatusmaksun laskentaperusteet
voivat kuitenkin olla keskenään erilaisia. Eri
yhteisömuotoa olevia talletuspankkeja ei saa
laskentaperustetta määrättäessä perusteetto-
masti asettaa keskenään eriarvoiseen ase-
maan. Vakuusrahastolle vuosittain perittävät
kannatusmaksut voivat olla enintään 0,5 pro-
senttia rahastoon kuuluvien pankkien vii-
meksi vahvistettujen taseiden yhteenlaske-
tusta loppusummasta.

Jos vakuusrahastolle on myönnetty tukilai-
naa tai muuta valtion vakuusrahastosta anne-
tussa laissa tarkoitettua tukea tai vastaavaa
tukea valtion talousarviossa olevien valtuuk-
sien nojalla ja tuen takaisin maksaminen
edellyttää 0,5 prosenttia korkeampaa maksua,
kannatusmaksut voidaan korottaa enintään
yhdeksi prosentiksi mainitusta taseiden yh-
teenlasketusta loppusummasta. Rahoitustar-
kastus voi velvoittaa korottamaan kannatus-
maksua, jos se katsoo, ettei valtuuskunnan
määräämä kannatusmaksu ole riittävä turvaa-
maan vakuusrahaston velvoitteita.

Vakuusrahaston hallitus voi vapauttaa tal-
letuspankin määräajaksi maksamasta kanna-
tusmaksua.

118 §

Vakuusrahaston itsenäisyys

Rahastoon kuuluvalla talletuspankilla ei
ole oikeutta vaatia osuuttaan vakuusrahas-
tosta erotettavaksi itselleen eikä luovuttaa sitä
toiselle. Tätä osuutta ei saa lukea pankin
varoiksi.

119 §

Tuen myöntäminen

Vakuusrahaston varoista voidaan antaa
avustuslainoja tai avustuksia rahastoon kuu-
luvalle talletuspankille, joka on joutunut sel-
laisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että avustus-
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lainan tai avustuksen myöntäminen on sen
toiminnan turvaamiseksi tarpeellista. Va-
kuusrahasto voi antaa myös takauksia va-
kuusrahastoon kuuluvan talletuspankin otta-
mille lainoille tai merkitä pankin liikkeeseen
laskeman pääomalainan. Jos vakuusrahastolla
on tukilaina valtion vakuusrahastosta annetun
lain nojalla tai jos vakuusrahaston ottamalla
lainalla on valtion tai valtion vakuusrahaston
takaus, voidaan avustuslainoja, avustuksia tai
takauksia antaa sekä pääomalainoja merkitä
vain valtiovarainministeriön hyväksymissä
rajoissa.

Vakuusrahasto ei 1 momentissa tarkoitet-
tuja tukipäätöksiä tehdessään saa ilman pe-
rusteltua syytä asettaa rahastoon kuuluvia tal-
letuspankkeja keskenään eriarvoiseen ase-
maan. Kunkin tukipäätöksen tulee perustua
tuettavan pankin taloudellisen tilan huolelli-
seen selvittämiseen.

Vakuusrahasto voi päättää rahaston varo-
jen luovuttamisesta Valtion vakuusrahastolle
käytettäväksi suomalaisen talletuspankin Val-
tion vakuusrahastosta annetun lain 1 §:n mu-
kaisiin tukitoimiin.

Jos 1 momentissa tarkoitettu pankki sulau-
tuu toiseen pankkiin, avustuslaina, pääoma-
laina tai avustus voidaan antaa myös vastaan-
ottavalle pankille.

Jos vakuusrahastolle on myönnetty 1 mo-
mentissa tarkoitettua tukilainaa, avustuslai-
nan, pääomalainan tai avustuksen myöntämi-
seen pankille näistä lainavaroista on saatava
valtiovarainministeriön suostumus.

120 §

Avustuslainan takaisin perimisestä
luopuminen

Vakuusrahaston valtuuskunnalla on halli-
tuksen esityksestä oikeus kokonaan tai osit-
tain luopua avustuslainan tai pääomalainan
takaisin perimisestä, jos takaisin periminen
on kohtuutonta avustuslainan tai pääomalai-
nan saaneelle talletuspankille. Vakuusrahas-
ton valtuuskunnan ja hallituksen tulee tehdes-
sään päätöstä avustuslainan tai pääomalainan
takaisin perimisestä luopumisesta noudattaa,
mitä 119 §:n 2 momentissa säädetään. Jos
vakuusrahastolle on myönnetty 119 §:n 1
momentissa tarkoitettua tukilainaa, avustus-

lainan tai pääomalainan takaisin perimisestä
luopumiseen on saatava valtiovarainministe-
riön suostumus.

Jos vakuusrahastosta lainaa saanut talletus-
pankki joutuu selvitystilaan tai konkurssiin,
avustuslainan tai pääomalainan takaisin mak-
samiseen saa käyttää vain niitä pankin varoja,
jotka jäävät jäljelle, kun pankin muut sitou-
mukset on täytetty.

121 §

Vakuusrahaston lainanotto

Vakuusrahasto ei saa ottaa toimintaansa
varten lainaa, ellei valtiovarainministeriö eri-
tyisestä syystä myönnä tähän lupaa.

122 §

Vakuusrahaston varojen sijoittaminen

Vakuusrahaston varat on sijoitettava tur-
vallisella ja rahaston maksuvalmiuden tur-
vaavalla tavalla.

Varautuminen poikkeusoloihin

123 §

Varautumisvelvollisuus

Luottolaitoksen ja sellaisen rahoituslaitok-
sen, joka pääasiallisena liiketoimintanaan tar-
joaa maksukortti- ja maksamispalveluja, tulee
varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häi-
riötön hoitaminen myös poikkeusoloissa
osallistumalla rahoitusmarkkinoiden valmius-
suunnitteluun ja valmistelemalla etukäteen
poikkeusoloissa tapahtuvaa toimintaa sekä
muin toimenpitein.

Rahoitustarkastus voi antaa ohjeita 1 mo-
mentin soveltamisesta.

124 §

Varautumisesta aiheutuvien kustannusten
korvaaminen

Jos 123 §:stä aiheutuvat tehtävät edellyttä-
vät sellaisia toimenpiteitä, jotka selvästi poik-
keavat tavanomaisena pidettävästä luotto- tai
rahoituslaitoksen toiminnasta ja joista aiheu-
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tuu olennaisia lisäkustannuksia, tällaiset kus-
tannukset voidaan korvata huoltovarmuuden
turvaamisesta annetussa laissa (1390/1992)
tarkoitetusta huoltovarmuusrahastosta.

8 luku

Menettelytavat

Markkinointi ja sopimusehdot

125 §

Markkinointi

Luottolaitoksen on markkinoinnissaan an-
nettava asiakkaalle markkinoitavasta hyödyk-
keestä kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla
merkitystä asiakkaan tehdessä hyödykettä
koskevia ratkaisuja.

Luottolaitos ei saa markkinoinnissaan an-
taa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tie-
toja eikä käyttää muutoinkaan asiakkaan kan-
nalta sopimatonta tai hyvän tavan vastaista
menettelyä.

Markkinointia, joka ei sisällä asiakkaan ta-
loudellisen turvallisuuden kannalta tarpeelli-
sia tietoja, on aina pidettävä sopimattomana.

126 §

Sopimusehdot

Luottolaitos ei saa toiminnassaan käyttää
sopimusehtoa, joka ei kuulu luottolaitoksen
toimintaan tai jota sen sisältö, osapuolten
asema tai olosuhteet huomioon ottaen on pi-
dettävä asiakkaan kannalta kohtuuttomana.
Kohtuuttomana sopimusehtoa on pidettävä
aina, jos luottolaitoksen toiminnan ulkopuo-
listen hyödykkeiden hankkiminen tai käyttö
asiakkaan kannalta kokonaisuutena arvioiden
asiattomasti vaikuttaa luoton saamiseen, sopi-
muksen voimassaoloon tai muihin sopimuk-
sen ehtoihin taikka jos asiakkaan oikeutta
ryhtyä sopimussuhteeseen muun elinkeinon-
harjoittajan kanssa rajoitetaan.

Luottolaitoksen on toimitettava Rahoitus-
tarkastukselle luottolaitoksen toiminnassa
käytettävien vakioehtoisten sopimusten eh-
dot.

127 §

Sähköisen rahan lunastusvelvollisuus

Muun kuin 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun
sähköisen rahan liikkeeseenlaskija on velvol-
linen lunastamaan liikkeeseen laskemansa
sähköisen rahan sen rahallista arvoa vastaa-
vasta täydestä määrästä, vähennettynä takai-
sinlunastuksesta mahdollisesti perittävällä
kohtuullisella toimenpidemaksulla. Tästä lu-
nastusvelvollisuudesta voidaan poiketa sopi-
muksella sellaisissa tapauksissa, joissa lunas-
tettavan sähköisen rahan raha-arvo on enin-
tään kymmenen euroa. Sähköisen rahan liik-
keeseenlaskuun sovellettavista sopimuseh-
doista on käytävä ilmi takaisinlunastuksen
ehdot.

Markkinoinnin ja sopimusehtojen valvonta

128 §

Viranomaisten toimivalta markkinoinnin ja
sopimusehtojen valvonnassa

Rahoitustarkastus valvoo luottolaitoksen
sopimusehtojen käyttöä ja markkinointia.
Markkinoinnin lainmukaisuutta ja sopimus-
ehtojen käyttöä kuluttajansuojan kannalta
valvoo myös kuluttaja-asiamies.

Rahoitustarkastuksen ja kuluttaja-asiamie-
hen on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteis-
työssä keskenään.

129 §

Kuluttaja-asiamiehen lausunto

Havaitessaan luottolaitoksen menettelevän
sopimusehtojen käytössään kuluttajansuoja-
lain (38/1978) vastaisesti Rahoitustarkastuk-
sen tulee pyytää asiassa kuluttaja-asiamie-
heltä lausunto.

130 §

Toimintakielto

Rahoitustarkastus voi, jos se asiakkaansuo-
jan kannalta on tarpeellista, kieltää luottolai-
tosta jatkamasta tämän luvun taikka sen no-
jalla annettujen säännösten vastaista markki-
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nointia tai sopimusehtojen käyttöä taikka
uudistamasta sellaista tai siihen rinnastetta-
vaa markkinointia tai sopimusehtojen käyt-
töä.

Rahoitustarkastus voi määrätä 1 momen-
tissa tarkoitetun kiellon myös väliaikaisena,
jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on
lopullisesti ratkaistu.

Rahoitustarkastus voi asettaa määräämänsä
kiellon tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon
tuomitsee maksettavaksi markkinaoikeus.

Rahoitustarkastuksen 1 ja 2 momentissa
tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muu-
tosta valittamalla.

131 §

Asian saattaminen markkinaoikeuteen

Luottolaitos voi saattaa 130 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen markkinaoikeuden
käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa Rahoitus-
tarkastuksen päätöksestä tiedon saatuaan.
Muutoin päätös jää pysyväksi.

Talletusten vastaanottaminen

132 §

Talletuspankin toiminimi

Talletuspankin toiminimessä on oltava
sana tai yhdysosa ″pankki″, ja siitä on ilmet-
tävä pankin yhteisömuoto.

133 §

Markkinointirajoitus

Talletuspankki ei saa markkinoinnissaan
käyttää talletussuojarahaston antamaa tai
muuta vastaavaa talletussuojaa taikka va-
kuusrahastosuojaa koskevia tietoja rahoitus-
markkinoiden vakautta tai tallettajien luotta-
musta vaarantavalla tavalla.

Talletuspankki saa markkinoinnissaan
käyttää ainoastaan talletussuojarahaston anta-
maa tai muuta vastaavaa talletussuojaa taikka
omaa vakuusrahastosuojaa koskevia tietoja.

Talletuspankki ei saa ohjata asiakasta teke-
mään talletusta toiseen talletuspankkiin. Täl-
laista talletusten välittämistä ei myöskään saa
järjestää yhdessä toisen talletuspankin kanssa

taikka pankin keskusjärjestön tai muun vas-
taavan yhteisön kautta tahi avustuksella tai
muulla tavalla.

134 §

Asiakkaan oikeus peruspankkipalveluihin

Talletuspankki saa kieltäytyä tavanomai-
sen talletustilin avaamisesta ja tilin käyttöön
tarkoitetun välineen myöntämisestä taikka
maksujenvälitystä koskevan toimeksiannon
hoitamisesta ETA-valtiossa laillisesti oleske-
levalle luonnolliselle henkilölle vain, jos kiel-
täytymiselle on painava peruste. Perusteen
tulee liittyä asiakkaaseen tai hänen aiempaan
käyttäytymiseensä taikka siihen, ettei asia-
kassuhteelle ilmeisesti ole todellista tarvetta.
Kieltäytymisen peruste on ilmoitettava asiak-
kaalle.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta, jos 145 §:stä tai rahanpesun estämisestä
ja selvittämisestä annetusta laista johtuu
muuta.

135 §

Talletusta koskeva sopimus

Talletettaessa varoja pankkiin on pankin ja
tilinavaajan välillä tehtävä talletusta koskeva
sopimus. Tilinavaajan henkilöllisyys on aina
todettava ja sopimukseen on merkittävä riittä-
vät tiedot tilinavaajasta, omistajasta ja käyt-
töön oikeutetuista.

Jos talletuksesta annetaan erillinen todiste,
se on asetettava nimetylle henkilölle ja se
voidaan siirtää vain nimetylle henkilölle.

Talletusta koskevaan 1 momentissa tarkoi-
tettuun sopimukseen otetusta erityisestä eh-
dosta on oltava merkintä myös todisteessa.
Ehto, lukuun ottamatta tilinomistajan määrä-
ystä tilin käyttöön oikeutetuista, voidaan
muuttaa tai peruuttaa vain pankin suostumuk-
sella.

136 §

Vajaavaltainen tilinomistaja

Viisitoista vuotta täyttänyt vajaavaltainen
voi itse tehdä talletuspankin kanssa talletusta
koskevan sopimuksen niistä varoista, joista
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hänellä holhoustoimesta annetun lain
(442/1999) 25 §:n 1 momentin mukaan tai
muulla perusteella on oikeus määrätä, sekä
tallettaa ja nostaa varoja ja muutoinkin mää-
rätä talletuksesta. Edunvalvoja voi kuitenkin
holhousviranomaisen suostumuksella ottaa
talletetut varat hoitoonsa, jos vajaavaltaisen
etu sitä vaatii.

Jos viisitoista vuotta täyttäneen vajaaval-
taisen nimiin on talletuspankkiin talletettu va-
roja ehdolla, että ainoastaan hänellä itsellään
on oikeus nostaa varoja, määräävät tallete-
tuista varoista vajaavaltainen ja hänen edun-
valvojansa yhdessä. Ehdosta voidaan kuiten-
kin poiketa tuomioistuimen luvalla.

137 §

Koronmaksuvelvollisuuden vanheneminen

Kun kymmenen vuotta on kulunut sen ka-
lenterivuoden lopusta, jonka kuluessa talle-
tuspankkiin talletettujen varojen tiliä on vii-
meksi käytetty, lakkaa talletuspankin velvol-
lisuus maksaa korkoa talletetuille varoille,
jollei tiliehdoista muuta johdu.

138 §

Kuittaus

Talletuspankki ei saa vastasaatavallaan
kuitata sellaisia yksityishenkilön tilillä olevia
tai tälle maksettavaksi osoitettuja varoja, joita
ei lain mukaan saa ulosmitata. Pankin on
ennen kuittausta selvitettävä varojen ulosmit-
tauskelpoisuus. Kuittausvaatimuksesta on il-
moitettava tilinomistajalle. Tämän momentin
vastainen kuittaus on mitätön.

Jos varojen ulosmittauskelpoisuuden sel-
vittäminen ei ole mahdollista ilman kohtuu-
tonta vaivaa, pankki saa kuitenkin vaatia
kuittausta, jos se ilmoittaa tilinomistajalle
kuittausvaatimuksen yhteydessä kirjallisesti 1
momentissa säädetystä kuittausoikeuden ra-
joituksesta sekä tässä momentissa säädetystä
kuittauksen peruuntumisesta. Kuittaus pe-
ruuntuu, jos tilinomistaja 14 päivän kuluessa
kuittausvaatimuksesta tiedon saatuaan esittää
selvityksen siitä, etteivät varat ole ulosmit-

tauskelpoisia. Jollei kuittausvaatimuksen tie-
doksisaamisen ajankohdasta voida esittää
muuta selvitystä, vaatimuksen katsotaan tul-
leen tilinomistajan tietoon seitsemäntenä päi-
vänä vaatimusta koskevan ilmoituksen lähet-
tämisestä. Jos tilinomistajalle ei anneta tässä
momentissa säädettyjä tietoja, kuittaus on mi-
tätön.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
tilinomistajan nimenomaiseen valtuutukseen
perustuvia veloituksia tilillä olevista varoista.
Tällaisen valtuutuksen tilinomistaja voi pe-
ruuttaa milloin tahansa. Muu sopimus, jolla
vähennetään tilinomistajalle tämän pykälän
mukaan kuuluvia oikeuksia, on mitätön.

Luotonanto

139 §

Vakuuden edelleenpanttaaminen

Luottolaitos ei saa vakuuden omistajan
suostumuksetta pantata edelleen luottolaitok-
selle annettua vakuutta.

140 §

Luotonanto ja sijoittaminen eräissä
tapauksissa

Luottolaitoksen lähipiiriin kuuluvalle luon-
nolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle
annettavaa luottoa ja siihen rinnastettavaa
muuta rahoitusta koskevat päätökset sekä lä-
hipiiriin kuuluvaan yritykseen sijoittamista
koskevat päätökset taikka tällaiseen luo-
tonantoon ja sijoittamiseen sovellettavat ylei-
set ehdot on hyväksyttävä luottolaitoksen
hallituksessa. Tässä pykälässä tarkoitettujen
muiden liiketoimien kuin tavanomaisten hen-
kilöstöluottojen ehtoihin sovelletaan, mitä
51 §:n 3 momentissa säädetään.

Luottolaitoksen lähipiiriin kuuluu:
1) se, jolla omistuksen, optio-oikeuden tai

vaihtovelkakirjalainan nojalla on tai voi olla
vähintään 20 prosenttia luottolaitoksen osak-
keista, osuuksista tai niiden tuottamasta ääni-
määrästä taikka vastaava omistus tai ääni-
valta luottolaitoksen konserniin kuuluvassa
yhteisössä taikka luottolaitoksessa määräys-
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valtaa käyttävässä yhteisössä, jollei omistuk-
sen kohteena olevan yhtiön merkitys koko
konsernin kannalta ole vähäinen;

2) luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen,
hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja
ja toimitusjohtajan sijainen, tilintarkastaja,
varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön
toimihenkilö, jolla on päävastuu tilintarkas-
tuksesta, sekä vastaavassa asemassa 1 koh-
dassa tarkoitetussa yrityksessä oleva henkilö;

3) 2 kohdassa tarkoitetun henkilön alaikäi-
nen lapsi sekä aviopuoliso tai henkilöön avio-
liitonomaisessa suhteessa oleva henkilö;

4) yhteisö ja säätiö, jossa edellä tässä mo-
mentissa tarkoitetulla henkilöllä yksin tai yh-
dessä toisen kanssa on kirjanpitolain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.

Luottolaitoksen on pidettävä luetteloa
2 momentissa tarkoitetuista luonnollisista
henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä. Luette-
lon tiedot ja siinä tapahtuneet muutokset sekä
luettelossa mainituille luonnollisille henki-
löille, yhteisöille ja säätiöille myönnettyjä
luottoja tai yhteisöön tehtyjä sijoituksia kos-
kevat 1 momentissa tarkoitetut päätökset tai
ehdot on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle.

Mitä tässä pykälässä säädetään luoton an-
tamisesta, sovelletaan vastaavasti takauksen
antamiseen tai muuhun vakuuden asettami-
seen toisen antaman luoton maksamisesta.

Mitä tässä pykälässä säädetään luottolai-
toksesta, sovelletaan vastaavasti luottolaitok-
sen kanssa samaan konsolidointiryhmään
kuuluvaan rahoituslaitokseen.

Rahoitustarkastus voi antaa valvonnan
kannalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä
1 momentissa tarkoitettujen päätösten kirjaa-
misesta sekä 3 momentissa tarkoitetun luette-
lon pitämisestä ja mainitussa momentissa tar-
koitettujen tietojen ilmoittamisesta Rahoitus-
tarkastukselle. Rahoitustarkastus voi lisäksi
antaa valvonnan kannalta tarkempia mää-
räyksiä siitä, milloin 2 momentin 1 kohdassa
tarkoitettua yhtiötä pidetään koko konsernin
kannalta vähäisenä.

Pankkisalaisuus ja asiakkaan tunnistaminen

141 §

Salassapitovelvollisuus

Joka luottolaitoksen tai sen kanssa samaan

konsolidointiryhmään kuuluvan yrityksen,
luottolaitosten yhteenliittymän taikka luotto-
laitoksen asiamiehen tai muun luottolaitoksen
lukuun toimivan yrityksen toimielimen jäse-
nenä tai varajäsenenä tai niiden palveluksessa
taikka niiden toimeksiannosta tehtävää suo-
rittaessaan on saanut tietää luottolaitoksen tai
sen kanssa samaan konsolidointiryhmään tai
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa tarkoitettuun ryhmitty-
mään kuuluvan yrityksen asiakkaan tai muun
sen toimintaan liittyvän henkilön taloudellista
asemaa tai yksityisen henkilökohtaisia oloja
koskevan seikan taikka liike- tai ammattisa-
laisuuden, on velvollinen pitämään sen sa-
lassa, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvolli-
suus on säädetty, anna suostumustaan sen
ilmaisemiseen. Salassa pidettäviä tietoja ei
saa antaa myöskään yhtiökokoukselle, isän-
tien kokoukselle, osuuskunnan kokoukselle
tai edustajistolle taikka hypoteekkiyhdistyk-
sen kokoukselle eikä kokoukseen osallistu-
valle osakkeenomistajalle tai jäsenelle.

Luottolaitoksella ja sen kanssa samaan
konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä
on velvollisuus antaa 1 momentissa tarkoitet-
tuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviranomai-
selle rikoksen selvittämiseksi sekä muulle vi-
ranomaiselle, jolla on lain mukaan oikeus
saada sellaisia tietoja.

Luottolaitoksella on oikeus antaa 1 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja arvopaperimark-
kinalaissa tarkoitetulle julkisen kaupankäyn-
nin järjestäjälle ja kaupankäynnistä vakioi-
duilla optioilla ja termiineillä annetussa laissa
(772/1988) tarkoitetulle optioyhteisölle, jos
tiedot ovat välttämättömiä niille säädetyn val-
vontatehtävän turvaamiseksi. Luottolaitok-
sella on sama oikeus antaa tietoja ETA-val-
tiossa toimivalle julkista kaupankäyntiä vas-
taavaa kaupankäyntiä järjestävälle yhteisölle
ja ETA-valtiossa sijaitsevalle optioyhteisöön
rinnastettavalle yhteisölle.

Luottolaitoksella on 1 momentin estämättä
oikeus harjoittaa liiketoimintaansa tavan-
omaisesti kuuluvaa luottotietotoimintaa.

Mitä osuuskuntalain 7 luvun 6 §:ssä sääde-
tään, ei koske luottolaitosta eikä sen kanssa
samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa yri-
tystä.
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142 §

Tietojen luovuttaminen samaan konsoli-
dointiryhmään, rahoitus- ja vakuutus-

ryhmittymään tai yhteenliittymään kuuluvalle
yritykselle

Luottolaitoksella ja sen kanssa samaan
konsolidointiryhmään kuuluvalla yrityksellä
on oikeus antaa 141 §:ssä tarkoitettuja tietoja
samaan konserniin, konsolidointiryhmään tai
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus-
ja vakuutusryhmittymään kuuluvalle yhtei-
sölle asiakaspalvelua ja muuta asiakassuhteen
hoitamista, markkinointia sekä konsernin,
konsolidointiryhmän tai rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymän riskienhallintaa varten, jos
tietojen vastaanottajaa koskee tässä laissa
säädetty tai vastaava salassapitovelvollisuus.
Mitä edellä tässä momentissa säädetään tieto-
jen luovuttamisesta, ei koske henkilötietolain
(523/1999) 11 §:ssä tarkoitettujen arkaluon-
teisten tietojen luovuttamista eikä sellaisia
tietoja, jotka perustuvat asiakkaan ja muun
kuin ryhmittymään kuuluvan yrityksen välis-
ten maksutietojen rekisteröintiin.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
luottolaitos ja luottolaitoksen kanssa samaan
konsolidointiryhmään kuuluva yritys voivat
luovuttaa asiakasrekisterissään olevia mark-
kinointia sekä asiakaspalvelua ja muuta asia-
kassuhteen hoitamista varten tarpeellisia tie-
toja sellaiselle yhteisölle, joka kuuluu luotto-
laitoksen kanssa samaan taloudelliseen yh-
teenliittymään, jos tietojen vastaanottajaa
koskee tässä laissa säädetty tai sitä vastaava
salassapitovelvollisuus. Mitä edellä tässä mo-
mentissa säädetään tietojen luovuttamisesta,
ei koske henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettu-
jen arkaluonteisten tietojen luovuttamista.

Luottolaitoksella on sen estämättä, mitä
edellä tässä pykälässä säädetään, oikeus luo-
vuttaa 141 §:n 1 momentissa tarkoitetulle
luottolaitosten yhteenliittymälle, jonka jäsen
luottolaitos on, yhteenliittymän toiminnan
kannalta tarpeellisia tietoja. Mitä 2 momen-
tissa ja tässä momentissa säädetään luottolai-
tosten yhteenliittymästä, sovelletaan vastaa-
vasti säästöpankkien ja osuuspankkien kes-
kusrahalaitoksiin.

143 §

Tietojen luovuttaminen luottotietotoimintaa
harjoittavalle rekisterinpitäjälle

Luottolaitoksella ja sen kanssa samaan
konsolidointiryhmään kuuluvalla rahoituslai-
toksella on 141 §:n estämättä oikeus luovut-
taa luottotietotoimintaa harjoittavalle rekiste-
rinpitäjälle luottotietorekisteriin merkitse-
mistä varten asiakkaan voimassa olevien
luottosopimusten ja takaussitoumusten yksi-
löintiä varten tarpeelliset tiedot sekä tiedot
luottojen maksamatta olevasta määrästä.

144 §

Tietojen luovuttaminen tutkimuskäyttöön

Edellä 141 §:ssä tarkoitettuja tietoja sisäl-
tävä asiakirja voidaan antaa tieteelliseen tut-
kimuskäyttöön, jos asiakirjan valmistami-
sesta on kulunut vähintään 60 vuotta ja asia-
kirjan vastaanottaja antaa kirjallisen si-
toumuksen siitä, ettei hän käytä asiakirjaa sen
henkilön, jota asiakirja koskee, tai hänen lä-
heisensä vahingoksi tai halventamiseksi
taikka niiden muiden etujen loukkaamiseksi,
joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on
säädetty.

145 §

Asiakkaiden tunnistaminen

Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryh-
mään kuuluvan rahoituslaitoksen on todet-
tava vakituisen asiakkaansa henkilöllisyys ja
tunnettava asiakkaan liiketoiminnan laatu
sekä perusteet palvelun käyttämiselle. Jos on
todennäköistä, että asiakas toimii toisen lu-
kuun, tunnistaminen on käytettävissä olevin
keinoin ulotettava myös tähän henkilöön.

Asiakkaan tunnistamisesta on lisäksi voi-
massa, mitä rahanpesun estämisestä ja selvit-
tämisestä annetussa laissa säädetään.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä 1 momentissa tarkoitetussa asiak-
kaan tunnistamisessa noudatettavista menet-
telytavoista.
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9 luku

Tilinpäätös, osavuosikatsaus ja tilin-
tarkastus

146 §

Tilinpäätöksen laadintaan sovellettavat
säännökset

Luottolaitoksen tilinpäätös laaditaan ja jul-
kistetaan tämän luvun säännösten ja niiden
nojalla annetun valtiovarainministeriön ase-
tuksen ja Rahoitustarkastuksen määräysten
mukaisesti. Luottolaitoksiin sovelletaan li-
säksi kirjanpitolakia ja sen nojalla annettuja
säännöksiä siltä osin kuin tässä laissa tai sen
nojalla annetuissa valtiovarainministeriön
asetuksissa taikka muualla laissa ei toisin
säädetä. Liikepankkiin ja muuhun osakeyh-
tiömuotoiseen luottolaitokseen sovelletaan li-
säksi osakeyhtiölain ja osuuspankkiin sekä
muuhun osuuskuntamuotoiseen luottolaitok-
seen osuuskuntalain tilinpäätöstä koskevia
säännöksiä siltä osin kuin jäljempänä ei toisin
säädetä. Osakeyhtiölain 8 luvun 11 §:ää ja
osuuskuntalain 6 luvun 1 §:n 2 momenttia ei
sovelleta luottolaitokseen. Mitä tässä luvussa
säädetään tilinpäätöksestä, sovelletaan koko-
naisuuteen, joka käsittää tilinpäätökseen kuu-
luvat ja siihen liitetyt asiakirjat, jollei jäljem-
pänä erikseen toisin säädetä.

Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia
tilikaudesta, 3 luvun 1 §:n 3 momenttia rahoi-
tuslaskelman laatimisvelvollisuuden rajoitta-
misesta ja 4 momenttia toimintakertomuk-
sesta, 2 §:n 2 momenttia tilinpäätöksen laati-
mista koskevasta poikkeusluvasta ja 6 §:ää
tilinpäätöksen laatimisajasta, 4 luvun 1 §:ää
liikevaihdon määritelmästä, 3 §:ää pysyvien
ja vaihtuvien vastaavien määritelmästä ja
4 §:ää vaihto- ja rahoitusomaisuuden määri-
telmästä sekä 5 luvun 2 §:ää saamisten, ra-
hoitusvarojen ja velkojen taseeseen merkitse-
misestä, 2 a §:ää rahoitusvälineiden arvosta-
misesta ja merkitsemisestä tilinpäätökseen,
4 §:ää tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistus-
asteen perusteella ja 6 §:ää vaihto-omaisuu-
den hankintamenon jaksottamisesta ei sovel-
leta luottolaitoksen tilinpäätöksen laatimi-
seen. Siihen ei myöskään sovelleta osakeyh-
tiölain omaa pääomaa, tilinpäätöstä, toiminta-

kertomusta ja konsernia koskevan 8 luvun
1 §:n 1 momenttia, 3 eikä 4 §:ää, 5 §:n 3
momentin 2 kohtaa eikä 6 §:ää eikä osuus-
kuntalain tilinpäätöstä ja konsernitilinpää-
töstä koskevan 6 luvun 1 §:n 1 momenttia
eikä 2 ja 3 §:ää eikä 7 §:n 1 momenttia.

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 3 momenttia
pienen kirjanpitovelvollisen konsernitilinpää-
töksen laatimisvelvollisuudesta, 2 §:n 2 ja
3 momenttia konsernin rahoituslaskelmasta ja
konsernin toimintakertomuksesta, 7 §:n
6 momenttia pienen konsernin poistoeron ja
vapaaehtoisen varauksen jakamisesta sekä
9 §:ää yhdistelmämenetelmän käytöstä, osa-
keyhtiölain 8 luvun 9 §:n 1 momenttia sekä
osuuskuntalain 6 luvun 8 §:n 1 ja 3 moment-
tia ei sovelleta luottolaitoksen konsernitilin-
päätöksen laatimiseen. Kirjanpitolain 6 luvun
4 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan konserni-
tilinpäätökseen siinä laajuudessa kuin niissä
tarkoitettuja laskentaperiaatteita ja lainkohtia
sovelletaan 2 momentin nojalla luottolaitok-
seen.

Mitä 1 ja 2 momentissa ja 147—154 §:ssä
säädetään luottolaitoksen tilinpäätöksestä, so-
velletaan vastaavasti luottolaitoksen konsoli-
dointiryhmään kuuluvaan suomalaiseen
omistusyhteisöön ja konsolidointiryhmään
kuuluvaan muuhun suomalaiseen rahoituslai-
tokseen. Mitä 3 momentissa ja 155 §:ssä sää-
detään, sovelletaan vastaavasti suomalaiseen
omistusyhteisöön.

Kirjanpitolain 3 luvun 9 ja 11 §:ää, osake-
yhtiölain 8 luvun 10 §:ää ja osuuskuntalain
6 luvun 9 §:ää ei sovelleta luottolaitoksen
eikä omistusyhteisön tilinpäätöksen rekiste-
röintiin tai muuhun julkistamiseen.

Luottolaitokseen, joka laatii tilinpäätöksen
tai konsernitilinpäätöksen kirjanpitolain
7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kansainvälis-
ten tilinpäätösstandardien mukaisesti, ei so-
velleta tämän luvun 147—155 §:ää, lukuun
ottamatta, mitä 147 §:n 3 momentissa sääde-
tään ohjeiden ja lausuntojen antamisesta ja
4 momentissa Rahoitustarkastuksen poik-
keusluvasta, 148 §:ssä tilikaudesta, 149 §:ssä
tilinpäätöksen laatimisajasta ja 150 §:ssä toi-
mintakertomuksesta. Valtiovarainministeriön
asetuksella voidaan kuitenkin säätää sellais-
ten liitetietojen antamisesta, joita kansainväli-
set tilinpäätösstandardit eivät edellytä.
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147 §

Tarkempien säännösten, määräysten,
ohjeiden, lausuntojen ja poikkeuslupien

antaminen

Tarkemmat säännökset rahoitusvälineiden
ja muussa kuin omassa käytössä olevan kiin-
teistöomaisuuden ja niiden arvonmuutosten
merkitsemisestä tilinpäätökseen, tase- ja tu-
loslaskelmakaavoista, rahoituslaskelmasta,
taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman
liitetiedoissa ja toimintakertomuksessa annet-
tavista tiedoista, konsernitaseen ja konserni-
tuloslaskelman kaavoista ja konsernin rahoi-
tuslaskelmasta, konsernitaseen, konsernitu-
loslaskelman ja konsernin rahoituslaskelman
liitetiedoissa annettavista tiedoista sekä tase-
erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä annetaan
valtiovarainministeriön asetuksella.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä luottolaitoksen tilinpäätöksen laa-
timisesta. Määräyksissä voidaan rajoittaa sel-
laisten korko- ja vuokratulojen kirjaamista
tilikauden tuotoksi, jotka perustuvat sellaisiin
saamisiin tai rahoitusleasingsopimuksiin, joi-
den erääntyneet korot, lyhennykset taikka
vuokrat ovat olleet tilinpäätöshetkellä maksa-
matta Rahoitustarkastuksen määräyksessä
tarkoitettua määräaikaa kauemmin taikka ve-
lallisen todetun maksukyvyttömyyden joh-
dosta todennäköisesti jäävät maksamatta. En-
nen määräyksen antamista Rahoitustarkastuk-
sen on pyydettävä siitä valtiovarainministe-
riön ja kirjanpitolautakunnan lausunto.

Jos Rahoitustarkastuksen antama ohje tai
lausunto tämän luvun, osakeyhtiölain, osuus-
kuntalain tai kirjanpitolain tilinpäätöstä kos-
kevien säännösten sekä niiden nojalla annet-
tujen asetusten soveltamisesta luottolaitoksiin
on kirjanpitolain tai -asetuksen taikka osake-
yhtiölain tai osuuskuntalain yleisen sovelta-
misen kannalta merkittävä, Rahoitustarkas-
tuksen on ennen ohjeen tai lausunnon anta-
mista pyydettävä siitä kirjanpitolain 8 luvun
2 §:ssä tarkoitetun kirjanpitolautakunnan lau-
sunto.

Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen hake-
muksesta erityisistä syistä määräajaksi myön-
tää luvan poiketa tilinpäätöksen laatimis-
ajasta, kirjanpitoaineiston säilyttämisestä ul-
komailla sekä konsernitilinpäätökseen yhdis-

teltävän kotimaisen tytäryrityksen tilikau-
desta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyk-
senä on, ettei se ole luottolaitoksiin
sovellettavien Euroopan yhteisöjen säädösten
vastainen.

148 §

Tilikausi

Tilikausi on kalenterivuosi. Liiketoimintaa
aloitettaessa tai lopetettaessa tilikausi saa olla
kalenterivuotta lyhyempi tai pitempi, kuiten-
kin enintään 18 kuukautta.

149 §

Laatimisaika

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadit-
tava kahden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.

150 §

Toimintakertomus

Tilinpäätökseen on liitettävä toimintaker-
tomus, jossa annetaan tiedot kirjanpito-
velvollisen toiminnan kehittymistä koske-
vista tärkeistä seikoista. Toimintakertomuk-
seen on sisällytettävä vakavaraisuuslaskelma,
jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen
46—48 §:ssä tarkoitetusta omien varojen
määrästä ja 55 §:n 1 momentissa tarkoitetusta
omien varojen vähimmäismäärästä.

151 §

Rahoitusvälineiden arvostaminen

Saamiset ja johdannaissopimukset sekä
kirjanpitovelvollisen omistamat osakkeet,
osuudet ja muut taseen vastaaviin merkityt
rahoitusvälineet (rahoitusvarat) merkitään ti-
linpäätökseen tilinpäätöspäivän käypään ar-
voon, jollei 2—5 momentista muuta johdu.

424 N:o 121



Tilinpäätöspäivän käypään arvoon arvoste-
taan lisäksi, jollei 4 momentista muuta johdu,
velat, jotka ovat osa kaupankäyntisalkkua tai
jotka ovat johdannaissopimuksia.

Seuraavat rahoitusvaroihin kuuluvat erät
merkitään tilinpäätökseen 1 momentista poi-
keten hankintamenoon, tai jos erän arvon to-
detaan tilinpäätöspäivänä arvonalentumisen
johdosta olevan alempi kuin hankintameno,
tällä arvonalentumistappiolla vähennettyyn
hankintamenoon:

1) luotot ja niihin rinnastettavat rahoitusso-
pimukset, joita ei pidetä kaupankäyntitarkoi-
tuksessa;

2) saamistodistukset, jotka pidetään eräpäi-
vään saakka;

3) tytär- ja omistusyhteysyritysten osak-
keet ja osuudet sekä kirjanpitovelvollisen
oman pääoman ehdoin liikkeeseen laskemat
rahoitusvarat;

4) Rahoitustarkastuksen määräämät muut
rahoitusvarat, joita kirjanpitolain 7 a luvun
1 §:n tarkoittamien kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien mukaisesti ei ole arvostettava
käypään arvoon.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut velat
merkitään tilinpäätökseen nimellisarvon suu-
ruisina.

Poiketen siitä, mitä 1—3 momentissa sää-
detään, luottolaitos voi merkitä tilinpäätök-
seen tilinpäätöspäivän käypään arvoon myös
2 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisiin rahoi-
tusvaroihin kuuluvia sekä muita kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettuihin velkoihin kuuluvia
eriä, jos päätös näiden erien pysyvästä käy-
pään arvoon merkitsemisestä tehdään tällaista
erää ensimmäistä kertaa kirjanpitoon merkit-
täessä. Käypään arvoon merkitsemisen edel-
lytyksenä on, että:

1) tällaiseen erään liittyy yksi tai useampi
sellainen kytketty johdannaissopimus, joka
kirjanpidossa muutoin olisi arvostettava erik-
seen käypään arvoon;

2) se poistaa arvostamiseen tai kirjaami-
seen liittyvää epäjohdonmukaisuutta; tai

3) se perustuu rahoitusvarojen ja -velkojen
tai niiden molempien muodostaman kokonai-
suuden riskienhallinnassa laadittuihin, käy-
pään arvoon perustuviin laskelmiin.

Tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjataan,
jollei 152 §:stä muuta johdu, 1 momentissa
tarkoitettujen rahoitusvälineiden tilinpäätös-

hetken käyvän arvon ja edellisen tilinpäätök-
sen mukaisen kirjanpitoarvon tai, jos käypään
arvoon arvostettava rahoitusväline on han-
kittu tilikauden aikana, hankintamenon ero-
tus.

Jos saamisen tai velan pääomana on mak-
settu tai saatu enemmän tai vähemmän kuin
sen nimellisarvo, saaminen tai velka merki-
tään 3 ja 4 momenttia sovellettaessa nimellis-
arvon sijasta määrään, joka saamisesta tai
velasta sen syntyessä on pääomana maksettu
tai saatu. Tällaisen saamisen nimellisarvon ja
hankintamenon erotuksesta tilikauden tuo-
toksi tai kuluksi merkitty määrä jaksotetaan
ja merkitään saamisen hankintamenon lisäyk-
seksi tai vähennykseksi. Vastaavasti velan
nimellisarvon ja velasta sen syntyessä saadun
pääomamäärän erotuksesta tilikauden kuluksi
tai kulun vähennykseksi merkitty määrä jak-
sotetaan ja merkitään tilinpäätökseen velan
kirjanpitoarvon lisäykseksi tai vähennyk-
seksi.

152 §

Käyvän arvon rahasto

Käyvän arvon muutos merkitään omaan
pääomaan sisältyvään käyvän arvon rahas-
toon, jos:

1) kyseessä on suojauslaskentamenette-
lyssä käytetyn rahoitusvälineen kirjaus, jolla
koko arvonmuutoksen tai sen osan kirjaa-
matta jättäminen tuloslaskelmaan mahdollis-
tetaan;

2) tällainen arvonmuutos aiheutuu luotto-
laitoksen ulkomaiseen yhteisöön tekemiin
nettoinvestointeihin sisältyvän ulkomaan ra-
han määräisen erän kurssimuutoksesta; tai

3) kyseessä ovat sellaiset käyvän arvon
mukaan arvostettavat rahoitusvälineet, joita
ei pidetä kaupankäyntitarkoituksessa, lukuun
ottamatta rahoitusjohdannaisia.

Käyvän arvon muutokseen sisältyvä las-
kennallinen verovelka tai -saaminen merki-
tään taseeseen erityistä varovaisuutta noudat-
taen.

Käyvän arvon rahastoa on oikaistava, kun
rahoitusväline erääntyy tai luovutetaan.
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153 §

Muussa kuin omassa käytössä olevan
kiinteistöomaisuuden arvostaminen

Taseen aineellisiin hyödykkeisiin merkitty
muussa kuin omassa käytössä oleva kiinteis-
töomaisuus saadaan merkitä tilinpäätökseen
tilinpäätöspäivän käypään arvoon.

Luottolaitoksen, joka soveltaa 1 moment-
tia, on arvostettava momentin mukaisesti
kaikki momentissa tarkoitettu omaisuus.

Tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjataan
1 momentissa tarkoitetun omaisuuden tilin-
päätöshetken käyvän arvon ja edellisen tilin-
päätöksen mukaisen kirjanpitoarvon erotus,
tai jos tällainen omaisuus on hankittu tilikau-
den aikana, hankintamenon erotus.

Vain kirjanpitolain 5 luvun 5 §:n mukai-
seen hankintamenoon arvostettuun 1 momen-
tissa tarkoitettuun omaisuuteen voidaan tehdä
kirjanpitolain 5 luvun 17 §:ssä tarkoitettu ar-
vonkorotus.

154 §

Sidottu ja vapaa oma pääoma

Sidottua omaa pääomaa ovat osake-,
osuus- tai peruspääoma, lisäpääoma, lisä-
osuuspääoma, sijoitusosuuspääoma, kantara-
hasto, vararahasto, ylikurssirahasto, arvonko-
rotusrahasto, uudelleenarvostusrahasto ja
käyvän arvon rahasto. Muut rahastot sekä
tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat
vapaata omaa pääomaa.

155 §

Konsernitilinpäätös

Rahoitusleasingsopimuksella vuokralleot-
tajan käyttöön luovutettu hyödyke merkitään
konsernitilinpäätökseen siten kuin se merkit-
täisiin myytynä, jos konserniyritys on vuok-
ranantaja, ja siten kuin se merkittäisiin ostet-
tuna, jos konserniyritys on vuokralleottaja.

Konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä
konsernin rahoituslaskelma, jossa on annet-

tava selvitys konsernin varojen hankinnasta
ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Lisäksi
emoyhtiön toimintakertomuksessa esitetään
konsernia koskevat toimintakertomus- ja va-
kavaraisuustiedot.

Konsernin tytäryritys tai omistusyhteysyri-
tys, jonka taseen loppusumma on vähemmän
kuin yksi prosentti sen emoyrityksen vii-
meksi vahvistetun taseen loppusummasta ja
vähemmän kuin 10 miljoonaa euroa, saadaan
jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen.
Jos konsernin tällaisen tytär- tai osakkuusyri-
tyksen taseen loppusumma laskettuna yhteen
muiden sellaisten konserniin kuuluvien tytär-
ja omistusyhteysyritysten taseiden loppusum-
mien kanssa on vähintään viisi prosenttia
konsernitaseen loppusummasta, se on kuiten-
kin yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen.

Jos luottolaitoksen tai omistusyhteisön
konserniin kuuluu vakuutusyhtiö tai siihen
rinnastettava ulkomainen vakuutuslaitos,
konsernitilinpäätös voidaan laatia tämän lu-
vun estämättä siten kuin rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymien valvonnasta annetun lain
3 luvussa säädetään, jos se on tarpeen oikean
ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toi-
minnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

156 §

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
julkistaminen

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön on il-
moitettava tilinpäätös ja toimintakertomus re-
kisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa
taseen ja tuloslaskelman vahvistamisesta. Il-
moitukseen on liitettävä jäljennös tilintarkas-
tuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai
toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpää-
töksen vahvistamisen päivämäärästä ja luot-
tolaitoksen voittoa ja tappiota koskevasta yh-
tiökokouksen taikka osuuskunnan, edustajis-
ton, isännistön tai hypoteekkiyhdistyksen ko-
kouksen päätöksestä.

Luottolaitoksen on pidettävä jäljennökset
1 momentissa tarkoitetuista luottolaitosta
sekä sen emoyrityksenä olevaa omistusyhtei-
söä tai luottolaitosta koskevista viimeksi vah-
vistetuista asiakirjoista jokaisen nähtävänä
luottolaitoksen toimipaikassa, kun kaksi viik-
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koa on kulunut tuloslaskelman ja taseen vah-
vistamisesta. Omistusyhteisön on lisäksi pi-
dettävä jäljennökset sitä koskevista asiakir-
joista nähtävänä omistusyhteisön pääkontto-
rissa. Nähtävinä pidettävistä asiakirjoista on
annettava jäljennös jokaiselle sitä pyytävälle
kahden viikon kuluessa pyynnöstä.

Emoyrityksen on pyynnöstä annettava jäl-
jennös sellaisen tytäryrityksen tilinpäätök-
sestä ja toimintakertomuksesta, jota ei ole
sisällytetty konsernitilinpäätökseen, jollei ti-
linpäätöstä ja toimintakertomusta ole ilmoi-
tettu rekisteröitäväksi Suomen lain mukai-
sesti.

Luottolaitoksella ja omistusyhteisöllä on
oikeus saada muulta kuin viranomaiselta
maksu antamastaan jäljennöksestä saman pe-
rusteen mukaan kuin rekisteriviranomainen
perii maksun vastaavasta jäljennöksestä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna rekiste-
riviranomaisena toimii patentti- ja rekisteri-
hallitus. Rekisteriviranomainen valvoo 1 mo-
mentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista. Jos ilmoitusvelvollisuus lai-
minlyödään, voi rekisteriviranomainen vel-
voittaa sen, jonka on allekirjoitettava tilin-
päätös, sakon uhalla toimittamaan se sille
määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla uh-
kasakko on asetettu, ei saa hakea muutosta
valittamalla.

Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuo-
toisista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä
tarkoitetun yhteenliittymän keskusyhteisön
jäsenluottolaitoksen velvollisuudesta pitää
nähtävänä yhteenliittymän yhdistelty tilinpää-
tös säädetään osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa
laissa.

157 §

Osavuosikatsaus ja vuosikatsaus

Talletuspankin on laadittava kultakin yli
kuuden kuukauden pituiselta tilikaudeltaan
osavuosikatsaus joko kuudelta taikka kol-
melta, kuudelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä
kuukaudelta, jollei arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 §:n 1 momentista muuta johdu.
Talletuspankin osavuosikatsaukseen sovelle-
taan muutoin, mitä 2 ja 3 momentissa sekä

arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 2—4
momentissa säädetään. Vastaavasti talletus-
pankin on laadittava vuosikatsaus noudattaen
soveltuvin osin, mitä arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 a §:ssä säädetään. Jollei tästä pykä-
lästä muuta johdu, sellaisen talletuspankin
osavuosikatsauksesta ja vuosikatsauksesta,
johon sovelletaan arvopaperimarkkinalain
2 luvun 5 §:ää, on lisäksi voimassa, mitä mai-
nitussa laissa säädetään osavuosikatsauksesta
ja 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.

Osuuspankkien yhteenliittymän keskusyh-
teisön velvollisuudesta laatia ja julkistaa yh-
teenliittymän osavuosikatsaus säädetään
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-
sista luottolaitoksista annetussa laissa.

Omistusyhteisön, joka on talletuspankin
emoyritys, osavuosikatsaukseen sovelletaan,
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.

Mitä tässä pykälässä säädetään osavuosi-
katsauksesta, sovelletaan vastaavasti soveltu-
vin osin vuosikatsaukseen noudattaen, mitä
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:ssä
säädetään.

Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä, ohjeita ja lausuntoja edellä tässä
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pykälässä tarkoitetun katsauksen laatimisesta
sekä myöntää luvan erityisestä syystä määrä-
ajaksi poiketa tämän pykälän säännöksistä,
jos poikkeus ei vaaranna sijoittajan tai tallet-
tajan asemaa. Määräysten, ohjeiden ja lau-
suntojen antamisessa sekä poikkeuslupien
myöntämisessä noudatetaan soveltuvin osin,
mitä 147 §:n 2—4 momentissa säädetään.
Poikkeusluvan myöntämisestä on mainittava
katsauksessa.

158 §

Tilintarkastusta ja tilintarkastajaa koskevien
säännösten soveltaminen

Luottolaitoksen tilintarkastukseen ja tilin-
tarkastajaan sovelletaan tilintarkastuslakia
(936/1994) ja osakeyhtiömuotoisen luottolai-
toksen tilintarkastukseen ja tilintarkastajaan
lisäksi osakeyhtiölakia ja osuuskuntamuotoi-
sen luottolaitoksen tilintarkastukseen ja tilin-
tarkastajaan osuuskuntalakia, jollei jäljem-
pänä toisin säädetä.

Luottolaitoksen tilintarkastajaan ei sovel-
leta tilintarkastuslain 24 §:n 2 momenttia. Ti-
lintarkastajan on kuitenkin ilmoitettava Ra-
hoitustarkastukselle luottolaitokselta taikka
sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yri-
tykseltä saamastaan luotosta tai sen hänen
hyväkseen antamasta takauksesta, vastuusi-
toumuksesta, vakuudesta tai näitä vastaavasta
etuudesta.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään luot-
tolaitoksen tilintarkastuksesta ja tilintarkasta-
jasta, sovelletaan vastaavasti omistusyhteisön
tilintarkastukseen ja tilintarkastajaan.

159 §

Tilintarkastajan kelpoisuus

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön tilintar-
kastajaksi voidaan valita vain tilintarkastus-
lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hyväksytty
tilintarkastaja. Vähintään yhden tilintarkasta-
jan on oltava tilintarkastuslain 4 §:ssä tarkoi-
tettu tilintarkastaja tai 5 §:ssä tarkoitettu tilin-
tarkastusyhteisö.

160 §

Rahoitustarkastuksen velvollisuus määrätä
tilintarkastaja sekä erityinen tarkastus ja

tarkastaja

Tilintarkastuslain 27 §:ssä ja osuuskunta-
lain 7 luvun 5 §:ssä tarkoitetun tilintarkasta-
jan sekä osakeyhtiölain 7 luvun 7—10 §:ssä
ja osuuskuntalain 7 luvun 7 §:ssä tarkoitetun
erityisen tarkastuksen ja tarkastajan luottolai-
tokseen ja sen omistusyhteisöön määrää Ra-
hoitustarkastus. Tilintarkastajan sekä erityi-
sen tarkastuksen ja tarkastajan määräämiseen
edellä tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan
muuten, mitä niistä säädetään tilintarkastus-
laissa, osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa.
Rahoitustarkastuksen on lisäksi määrättävä
luottolaitokseen ja sen omistusyhteisöön kel-
poisuusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos luot-
tolaitoksella ei ole 159 §:ssä säädetyt vaati-
mukset täyttävää tilintarkastajaa.

10 luku

Sivuliikkeen perustaminen, palvelujen tar-
joaminen ja kotipaikan siirto ulkomaille

161 §

Sivuliikkeen perustaminen ETA-valtioon

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
liikkeen muuhun ETA-valtioon, on ilmoitet-
tava siitä etukäteen Rahoitustarkastukselle.
Ilmoitukseen on liitettävä tiedot harjoitetta-
vaksi aiotusta toiminnasta sekä sivuliikkeen
hallintoon liittyvät tiedot.

Rahoitustarkastuksen on kolmen kuukau-
den kuluessa 1 momentissa tarkoitettujen tie-
tojen vastaanottamisesta ilmoitettava ne edel-
leen asianomaisen valtion vastaavalle valvon-
taviranomaiselle sekä samalla ilmoitettava
tiedot luottolaitoksen omien varojen mää-
rästä, vakavaraisuussuhteesta, tallettajien
suojana olevasta vakuusjärjestelmästä, sijoit-
tajien suojaksi tarkoitetusta suojajärjestel-
mästä tai sen puuttumisesta sekä muut tiedot,
jotka ovat tarpeen sivuliikkeen toiminnan
aloittamiseksi.

Rahoitustarkastuksen on kieltäydyttävä
2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen teke-
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misestä, jos se havaitsee, että luottolaitoksen
taloudellinen tilanne ja hallinto eivät täytä
luottolaitokselle tässä laissa säädettyjä vaati-
muksia. Sivuliikettä ei voida perustaa, jos
Rahoitustarkastus on kieltäytynyt tekemästä
ilmoitusta.

162 §

Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
liikkeen muuhun kuin ETA-valtioon, on haet-
tava lupa sivuliikkeen perustamiseen Rahoi-
tustarkastukselta. Lupa on myönnettävä, jos
sivuliikkeen valvonta on riittävästi järjestettä-
vissä ja jos sivuliikkeen perustaminen ei luot-
tolaitoksen hallinto ja taloudellinen tila huo-
mioon ottaen ole omiaan vaarantamaan luot-
tolaitoksen toimintaa. Lupahakemuksesta on
pyydettävä Suomen Pankin lausunto. Rahoi-
tustarkastuksella on oikeus luvan hakijaa
kuultuaan asettaa lupaan sivuliikkeen toimin-
taa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia
rajoituksia ja ehtoja.

Lupahakemukseen liitettävistä selvityk-
sistä säädetään valtiovarainministeriön ase-
tuksella.

163 §

Sivuliikkeen lakkauttaminen

Jos luottolaitos ei täytä 161 tai 162 §:ssä
säädettyjä edellytyksiä, Rahoitustarkastus voi
asettaa määräajan asiantilan korjaamiseksi ja,
jollei vaatimusta täytetä määräajan kuluessa,
lakkauttaa sivuliikkeen. Sivuliikkeen lakkaut-
tamiseen sovelletaan, mitä 29 §:ssä säädetään
liiketoiminnan rajoittamisesta.

164 §

Palveluiden tarjoaminen

Luottolaitoksen, joka aikoo tarjota 30 §:n
1 momentissa tarkoitettuja palveluita jonkin
muun ETA-valtion alueella perustamatta si-
vuliikettä, on ilmoitettava etukäteen Rahoi-
tustarkastukselle, mitä palveluita se tarjoaa.

Rahoitustarkastuksen on kuukauden kulu-
essa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen
vastaanottamisesta toimitettava tieto asiasta
1 momentissa tarkoitetun valtion valvontavi-
ranomaiselle sekä liitettävä mukaan oma il-
moituksensa siitä, kattaako luottolaitoksen
toimilupa Suomessa kyseiset palvelut.

165 §

Konsolidointiryhmään kuuluvan rahoitus-
laitoksen sijoittumisoikeus ja palvelujen

tarjoamisoikeus

Luottolaitoksen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluva suomalainen rahoi-
tuslaitos voi täytettyään ETA-valtiossa sivu-
liikkeen perustamiselle tai palvelujen tarjoa-
miselle asetetut edellytykset perustaa sivu-
liikkeen tai muutoin tarjota palveluja ETA-
valtioon. Sivuliikkeen perustamisessa ja pal-
velujen tarjoamisessa noudatetaan soveltuvin
osin, mitä 161 ja 164 §:ssä on säädetty.

Rahoitustarkastuksen on tarkistettava
1 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyt-
tyminen ja rahoituslaitoksen täyttäessä edel-
lytykset annettava asiasta todistus.

Rahoituslaitoksen on ilmoitettava Rahoi-
tustarkastukselle, jos rahoituslaitoksen olo-
suhteissa tapahtuu 1 momentissa tarkoitettui-
hin edellytyksiin vaikuttavia muutoksia. Ra-
hoitustarkastuksen on ilmoitettava asianomai-
sen valtion valvontaviranomaiselle, jos rahoi-
tuslaitos ei enää täytä 1 momentissa tarkoitet-
tuja edellytyksiä.

166 §

Kotipaikan siirto toiseen ETA-valtioon

Jos luottolaitos aikoo siirtää kotipaikkansa
toiseen ETA-valtioon siten kuin eurooppayh-
tiöasetuksen 8 artiklassa tai eurooppaosuus-
kunta-asetuksen 7 artiklassa säädetään, luot-
tolaitoksen on lähetettävä Rahoitustarkastuk-
selle jäljennös eurooppayhtiöasetuksen 8 ar-
tiklan 2 ja 3 kohdassa tai eurooppaosuus-
kunta-asetuksen 7 artiklan 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetusta siirtosuunnitelmasta ja selonte-
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osta viipymättä sen jälkeen, kun luottolaitos
on ilmoittanut suunnitelman rekisteröitä-
väksi.

Jos luottolaitos aikoo kotipaikan siirron
jälkeen jatkaa luottolaitostoimintaa Suo-
messa, siihen sovelletaan, mitä ulkomaisen
luottolaitoksen toiminnasta Suomessa sääde-
tään.

Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
tai eurooppaosuuskuntalain (906/2006) 9 §:n
5 momentissa tarkoitettua todistusta, jos Ra-
hoitustarkastus on ilmoittanut rekisteriviran-
omaiselle ennen eurooppayhtiölain 9 §:n
2 momentissa tai eurooppaosuuskuntalain
9 §:n 3 momentissa tarkoitetun luvan myön-
tämistä, että luottolaitos ei ole noudattanut
kotipaikan siirtoa tai Suomessa tapahtuvan
toiminnan jatkamista tai toiminnan lopetta-
mista koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa
ennen osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tai osuuskuntalain 16 luvun 13 §:n 1
momentissa tarkoitettua määräpäivää vain,
jos Rahoitustarkastus on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

11 luku

Vahingonkorvaus-, rangaistus- ja pakko-
keinosäännökset

167 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Luottolaitoksen perustaja, hallintoneuvos-
ton tai hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
ovat velvollisia korvaamaan vahingon, jonka
he ovat tehtävässään tahallisesti tai huolimat-
tomuudesta aiheuttaneet luottolaitokselle.

Luottolaitoksen perustaja, hallintoneuvos-
ton tai hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja
ovat velvollisia korvaamaan myös vahingon,
jonka he ovat tehtävässään tahallaan tai huo-
limattomuudesta aiheuttaneet osakkeenomis-
tajalle, jäsenelle, sijoitusosuuden tai kantara-
hasto-osuuden omistajalle tai muulle henki-
lölle rikkomalla tätä lakia tai sen nojalla an-
nettua asetusta tai Rahoitustarkastuksen mää-
räystä, liikepankeista ja muista osakeyhtiö-
muotoisista luottolaitoksista annettua lakia,
säästöpankkilakia, osuuspankeista ja muista

osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista an-
nettua lakia, kiinnitysluottopankkilakia, hy-
poteekkiyhdistyksistä annettua lakia, talletus-
pankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämi-
sestä annettua lakia taikka luottolaitoksen yh-
tiöjärjestystä tai sääntöjä. Tilintarkastajan
korvausvastuusta säädetään tilintarkastus-
laissa.

Jos vahinko on aiheutettu rikkomalla
2 momentissa tarkoitettuja säädöksiä tai yh-
tiöjärjestyksen tai sääntöjen määräystä, va-
hinko katsotaan aiheutetuksi huolimattomuu-
desta, jollei menettelystä vastuussa oleva
osoita menetelleensä huolellisesti. Sama kos-
kee vahinkoa, joka on aiheutettu 140 §:ssä
tarkoitetun luottolaitoksen lähipiiriin kuulu-
van eduksi tehdyllä toimella.

Luottolaitoksen osakkeenomistaja, säästö-
pankin isäntä sekä osuuspankin ja edustajis-
ton jäsen ovat velvolliset korvaamaan vahin-
gon, jonka he ovat myötävaikuttamalla 2 mo-
mentissa tarkoitettujen säädösten taikka luot-
tolaitoksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen
rikkomiseen tahallaan tai huolimattomuu-
desta aiheuttaneet luottolaitokselle, osak-
keenomistajalle tai jäsenelle taikka sijoitus-
osuuden tai kantarahasto-osuuden omistajalle
taikka muulle henkilölle. Vahinko, joka on
aiheutettu 140 §:ssä tarkoitetun luottolaitok-
sen lähipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toi-
mella, katsotaan aiheutetuksi huolimattomuu-
desta, jollei osakkeenomistaja, isäntä taikka
osuuspankin tai edustajiston jäsen osoita me-
netelleensä huolellisesti.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor-
vausvastuun jakautumisesta kahden tai use-
amman korvausvelvollisen kesken on voi-
massa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974)
2 ja 6 luvussa säädetään.

Vahingonkorvauskanteen nostamisesta
osakeyhtiömuotoisen luottolaitoksen, säästö-
pankin tai osuuskuntamuotoisen luottolaitok-
sen lukuun säädetään liikepankeista ja muista
osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista anne-
tussa laissa, säästöpankkilaissa ja osuuspan-
keista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annetussa laissa.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan
myös luottolaitoksen kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluvaan yritykseen, jos va-
hinko on aiheutettu rikkomalla tätä lakia
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taikka sen nojalla annettua asetusta tai Rahoi-
tustarkastuksen määräystä.

168 §

Luottolaitosrikos

Joka tahallaan
1) ottaa yleisöltä vastaan vaadittaessa ta-

kaisinmaksettavia varoja vastoin 18—20, 31
tai 32 §:n säännöksiä,

2) harjoittaa luottolaitostoimintaa ilman
toimilupaa tai rajoitettua luottolaitostoimintaa
ilman 18 §:n 2 momentissa tarkoitettua pää-
töstä,

3) käyttää liiketoiminnassaan vastoin
10 §:n 2 momentin säännöstä sanaa ″talletus″
tai vastoin 21 §:n säännöstä sanaa ″pankki″,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, luottolaitosrikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik-
koo 20 §:n 4 momentissa säädettyä tiedonan-
tovelvollisuutta, on tuomittava, jollei teko ole
vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä an-
karampaa rangaistusta, velkasitoumusten tar-
joamista yleisölle koskevien säännösten rik-
komisesta sakkoon.

Rangaistus väärän todistuksen antamisesta
viranomaiselle säädetään rikoslain 16 luvun
8 §:ssä.

169 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 141 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta ja 144 §:ssä sää-
detyn sitoumuksen rikkomisesta tuomitaan ri-
koslain 38 luvun 1 ja 2 §:n mukaan, jollei
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa
rangaistusta.

170 §

Luottolaitoksen osakkeiden tai osuuksien
hankintaa koskevien säännösten rikkominen

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

hankkii osakkeita tai osuuksia tekemättä
38 §:n 1 momentissa tai 42 §:ssä tarkoitettua
ilmoitusta tai vastoin Rahoitustarkastuksen
38 §:n 2 momentin tai 43 §:n nojalla antamaa
kieltoa, on tuomittava, jollei teko ole vähäi-
nen tai siitä muualla laissa säädetä ankaram-
paa rangaistusta, luottolaitoksen osakkeiden
tai osuuksien hankintaa koskevien säännös-
ten rikkomisesta sakkoon.

171 §

Luottolaitoksen selvitystilaa koskevien
säännösten rikkominen

Joka luottolaitoksen hallituksen jäsenenä
tai selvitysmiehenä tahallaan tai törkeästä
huolimattomuudesta laiminlyö täyttää, mitä
osakeyhtiölain 20 luvussa, liikepankeista ja
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain 6 luvussa, säästöpankkilain
8 luvussa, osuuskuntalain 19 luvussa tai
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-
sista luottolaitoksista annetun lain 9 luvussa
säädetään hallituksen tai selvitysmiesten vel-
vollisuuksista, on tuomittava, jollei teko ole
vähäinen tai siitä muualla laissa säädetä an-
karampaa rangaistusta, luottolaitoksen selvi-
tystilaa koskevien säännösten rikkomisesta
sakkoon.

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 Rahoitustar-
kastuksen määräystä,

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

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

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

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

173 §

Luottolaitoksen varojen jakamista koskevien
säännösten rikkominen

Joka tahallaan
1) rikkoo säännöksiä pääomalainan pää-

oman palauttamisesta, koron tai muun hyvi-
tyksen maksamisesta tai vakuuden antami-
sesta,

2) jakaa luottolaitoksen tai sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yrityksen varoja tä-
män lain, osakeyhtiölain, osuuskuntalain, lii-
kepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista
luottolaitoksista annetun lain, osuuspankeista
ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain, säästöpankkilain, hypo-
teekkiyhdistyksistä annetun lain tai Rahoitus-
tarkastuksesta annetun lain säännösten vastai-
sesti, tai

3) rikkoo 35 §:n säännöksiä lainan tai va-
kuuden antamisesta taikka omien tai emoyri-
tyksen osakkeiden, osuuksien, pääomalaino-
jen, debentuurien tai niihin rinnastettavien
sitoumusten pantiksi ottamisesta,

on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai
siitä muualla laissa säädetä ankarampaa ran-
gaistusta, luottolaitoksen varojen jakamista
koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon
tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

174 §

Uhkasakko

Jos luottolaitosten yhteenliittymä ei ole toi-
minnassaan noudattanut tätä lakia taikka sen
nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä
taikka jos 18 §:ssä tarkoitettu osakeyhtiö tai
osuuskunta laiminlyö mainitun pykälän
5 momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuu-
den tai jättää antamatta momentissa tarkoite-
tut Rahoitustarkastuksen pyytämät tiedot, Ra-

hoitustarkastus voi velvoittaa sen täyttämään
velvollisuutensa sakon uhalla.

Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi Ra-
hoitustarkastus.

12 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

175 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007. Tällä lailla kumotaan luotto-
laitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993
annettu laki (1607/1993) siihen myöhemmin
tehtyine muutoksineen.

Rahoitustarkastus voi ennen lain voimaan-
tuloa ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin tä-
män lain 59, 62—64 ja 77 §:ssä tarkoitetun
menetelmän tai 58 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun luottoluokituslaitoksen hyväksymiseksi ja
tehdä mainituissa pykälissä tarkoitetun pää-
töksen.

Muussa laissa olevan viittauksen tällä lailla
kumottavaan luottolaitostoiminnasta annet-
tuun lakiin katsotaan merkitsevän viittausta
tähän lakiin.

176 §

Toimilupaa koskevat siirtymäsäännökset

Yhteisön tai säästöpankin, jolle on ennen
tämän lain voimaantuloa myönnetty toimi-
lupa, ei tarvitse hakea uutta toimilupaa.

177 §

Omien varojen vähimmäismäärää koskevat
yleiset siirtymäsäännökset

Edellä 44 §:ssä ja 55 §:n 3 momentissa
säädetty omien varojen vähimmäisvaatimus
ei koske luottolaitosta, jolla 1 päivänä tammi-
kuuta 1994 oli toimilupa luottolaitoksen toi-
minnan harjoittamiseen. Edellä tarkoitetun
luottolaitoksen, jonka omien varojen määrä
edellä mainittuna ajankohtana alitti omien va-
rojen vähimmäismäärää koskevan vaatimuk-
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sen, omien varojen määrä ei kuitenkaan saa
alentua siitä, mikä se oli 2 päivänä touko-
kuuta 1992 tai, jos luottolaitoksella ei mainit-
tuna päivänä ollut toimilupaa, siitä kun se sai
toimiluvan, taikka sen jälkeen saavutetusta
korkeimmasta määrästä.

Jos määräysvalta 1 momentissa tarkoite-
tussa luottolaitoksessa siirtyy siltä, jolla se
tämän lain voimaan tullessa oli, on määräys-
vallan kohteena olevan luottolaitoksen omien
varojen määrän kolmen kuukauden kuluessa
määräysvallan siirtymisestä täytettävä vähin-
tään 55 §:n 3 momentissa säädetty vähim-
mäisvaatimus.

Kahden tai useamman 1 momentissa tar-
koitetun luottolaitoksen sulautuessa on vas-
taanottavan luottolaitoksen taikka perustetta-
van uuden luottolaitoksen omien varojen
määrän oltava vähintään sulautuvien luotto-
laitosten sulautumishetkellä yhteenlaskettu-
jen omien varojen suuruinen, kunnes se täyt-
tää 55 §:n 3 momentissa säädetyn luottolai-
toksen omien varojen vähimmäismäärän.

Omien varojen vähenemiseen alle tässä py-
kälässä säädetyn määrän sovelletaan, mitä 87
ja 88 §:ssä säädetään.

Omien varojen vähimmäismäärän laskemi-
seen ei sovelleta, mitä luottolaitosdirektiivin
154 artiklan 4 kappaleessa säädetään.

178 §

Luottoriskin vakiomenetelmää koskevat
siirtymäsäännökset

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sää-
dösten ja määräysten estämättä luottolaitos
saa laskea 55 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetun omien varojen vähimmäismäärän
tämän lain voimaan tullessa voimassa ollei-
den säännösten mukaisesti 1 päivänä tammi-
kuuta 2008 saakka noudattaen, mitä luottolai-
tosdirektiivin 152 artiklan 8—14 kappaleessa
säädetään. Sovellettaessa tätä momenttia ei
sovelleta, mitä 54, 78, 82, 83, 85 ja 86 §:ssä
säädetään.

Käytettäessä 58 §:n mukaista luottoriskin
vakiomenetelmää omien varojen vähimmäis-
määrän laskemiseen ei sovelleta, mitä luotto-
laitosdirektiivin 153 artiklan 1 ja 2 kappa-

leessa ja 154 artiklan 1 kappaleen ensimmäi-
sessä alakappaleessa säädetään.

ETA-valtiolta tai sen keskuspankilta ole-
vaan saamiseen, joka on toisen ETA-valtion
valuutan määräinen ja rahoitettu samassa va-
luutassa saadaan soveltaa 0 prosentin riski-
kerrointa vuoden 2012 loppuun saakka.

Sovellettaessa 58 §:ää vähittäissaaminen
sekä saaminen, joka on toisessa ETA-val-
tiossa olevalta yritykseltä, saadaan vuoden
2011 loppuun saakka katsoa järjestämättö-
mäksi, jos sen pääoma tai korko on ollut
maksamatta asiakkaan kotivaltion lainsäädän-
nössä säädetyn ajan, kuitenkin enintään 180
päivää.

179 §

Luottoriskin sisäisten luottoluokitusten
menetelmää 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:

1) määrää, joka vuonna 2007 vastaa
95 prosenttia siitä omien varojen vähimmäis-
määrästä, joka on laskettu niiden vakavarai-
suusvaatimusten mukaisesti, jotka olivat voi-
massa tämän lain voimaan tullessa;

2) määrää, joka vuonna 2008 vastaa
90 prosenttia siitä omien varojen vähimmäis-
määrästä, joka on laskettu niiden vakavarai-
suusvaatimusten mukaisesti, jotka olivat voi-
massa tämän lain voimaan tullessa;

3) määrää, joka vuonna 2009 vastaa
80 prosenttia siitä omien varojen vähimmäis-
määrästä, joka on laskettu niiden vakavarai-
suusvaatimusten mukaisesti, jotka olivat voi-
massa tämän lain voimaan tullessa.

Poiketen siitä, mitä luottolaitosdirektiivin
84 artiklan 3 kappaleessa säädetään, 59 §:n
1 momentissa tarkoitettu lupa, jos se ei koske
omien tappio-osuus- ja luottovasta-arvoker-
toimien soveltamista laskettaessa valtioilta ja
keskuspankeilta, luottolaitoksilta ja yrityk-
siltä olevien saamisten luottoriskin kattami-
seksi vaadittavaa omien varojen vähimmäis-
määrää, voidaan myöntää:
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1) 31 päivään joulukuuta 2007 saakka, jos
luottolaitos on käyttänyt luvan kohteena ole-
via menetelmiä vähintään yhden vuoden ajan
ennen luvan myöntämistä, kuitenkin siten,
että kaikki vastapuolet on kertaalleen luoki-
teltu uudelleen ja siten, että mainitussa artik-
lassa tarkoitettu kahden vuoden käyttökoke-
musvaatimus täyttyy viimeistään 1 päivänä
tammikuuta 2008;

2) 1 päivään tammikuuta 2009 saakka, jos
luottolaitos on käyttänyt luvan kohteena ole-
via menetelmiä vähintään kahden vuoden
ajan ennen luvan myöntämistä.

Sovellettaessa 59 §:n 1 momenttia vähit-
täissaamisiin sisältyvien asuinkiinteistöva-
kuudellisten vastuiden vastuun määrillä pai-
notettu keskimääräinen tappio-osuus ei
31 päivään joulukuuta 2010 saakka saa olla
alempi kuin 10 prosenttia, jollei näihin vas-
tuisiin liity valtion takauksia. Mainittuun
ajankohtaan saakka katettuihin joukkolainoi-
hin saadaan luottolaitosdirektiivissä säädetyin
edellytyksin soveltaa 11,25 prosentin tappio-
osuuskerrointa.

Sovellettaessa 59 §:n 1 momenttia lupa
omien tappio-osuus- ja luottovasta-arvoker-
toimien soveltamiseen laskettaessa valtioilta
ja keskuspankeilta, luottolaitoksilta ja yrityk-
siltä olevien saamisten luottoriskin kattami-
seksi vaadittavan omien varojen vähimmäis-
määrää voidaan antaa 1 päivästä tammikuuta
2008 lukien. Poiketen siitä, mitä luottolaitos-
direktiivin 84 artiklan 4 kappaleessa sääde-
tään, tässä momentissa tarkoitettu lupa voi-
daan myöntää 31 päivään joulukuuta 2008
saakka, jos luottolaitos on soveltanut luvan
kohteena olevaa menetelmää vähintään 2
vuotta ennen luvan myöntämistä, kuitenkin
siten, että mainitussa momentissa tarkoitettu
kolmen vuoden käyttökokemusvaatimus täyt-
tyy viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2009.

Sovellettaessa 59 §:ää toisessa ETA-val-
tiossa oleva yritys saadaan 31 päivään joulu-
kuuta 2011 saakka katsoa maksukyvyttö-
mäksi, jos yritykseltä olevan saamisen pää-
oma tai korko on ollut maksamatta yrityksen
kotivaltion lainsäädännössä säädetyn ajan,
kuitenkin enintään 180 päivää.

Sovellettaessa 59 §:ää ei sovelleta, jollei
5 momentista muuta johdu, mitä luottolaitos-
direktiivin 154 artiklan 6 ja 7 kappaleessa
säädetään.

180 §

Toiminnallisia riskejä koskevat siirtymä-
säännökset

Tämän lain 62 §:n 4 momenttia sovelletaan
1 päivästä tammikuuta 2008 alkaen.

Sellaisen luottolaitoksen, johon sovelletaan
62 §:n 4 momenttia, omien varojen vähim-
mäismäärä ei saa alittaa:

1) vuonna 2008 määrää, joka vastaa
90 prosenttia siitä omien varojen vähimmäis-
määrästä, joka on laskettu niiden vakavarai-
suusvaatimusten mukaisesti, jotka olivat voi-
massa tämän lain voimaan tullessa;

2) vuonna 2009 määrää, joka vastaa
80 prosenttia siitä omien varojen vähimmäis-
määrästä, joka on laskettu niiden vakavarai-
suusvaatimusten mukaisesti, jotka olivat voi-
massa tämän lain voimaan tullessa.

Luottolaitokseen ei sovelleta luottolaitosdi-
rektiivin 155 artiklaa.

Jos luottolaitos laskee 55 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetun omien varojen vähim-
mäismäärän 178 §:n 1 momentissa tarkoite-
tulla tavalla, alennetaan 62 §:ssä tarkoitettua
toiminnallisten riskien pääomavaatimusta
luottolaitosdirektiivin 152 artiklan 10 kappa-
leessa tarkoitetulla tavalla.

181 §

Markkinariskejä koskevat siirtymäsäännökset

Rahoitustarkastus voi sallia, että ne luotto-
laitokset, jotka ovat saaneet ennen tämän lain
voimaan tuloa luvan käyttää omien varojen
direktiivin V liitteen mukaista sisäistä mallia
erityisriskin laskemiseen, saavat enintään
vuoden 2009 loppuun saakka käyttää tällaista
mallia tämän lain voimaan tullessa säädetyin
edellytyksin.

182 §

Suuria asiakasriskejä koskevat siirtymä-
säännökset

Luottolaitoksen, joka laskee 55 §:n 1 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetun omien varojen
vähimmäismäärän 178 §:n nojalla tämän lain
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voimaan tullessa voimassa olleiden säännös-
ten mukaisesti 69 §:ssä tarkoitettuja asiakas-
riskejä koskeviin rajoituksiin sovelletaan
säännöksiä, jotka olivat voimassa tämän lain
voimaan tullessa.

183 §

Siirtymäsäännösten soveltaminen konsoli-
doitua taloudellista asemaa koskeviin

vaatimuksiin

Mitä 177—182 §:ssä säädetään, sovelle-
taan vastaavasti laskettaessa konsolidoitujen
omien varojen vähimmäismäärää.

184 §

Tilinpäätöstä koskevat siirtymäsäännökset

Rahoitusvälineet, joita pidetään suojauslas-

kennan edellytysten mukaisesti, voidaan
151 §:n estämättä merkitä tilinpäätökseen,
joka laaditaan viimeistään 31 päivänä joulu-
kuuta 2007 päättyvältä tilikaudelta, suojaus-
laskennan mukaiseen arvoon lain voimaan-
tullessa voimassa olevan lain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten mukai-
sesti.

185 §

Vakuusrahastoja koskeva siirtymäsäännös

Tämän lain 113 §:ssä tarkoitettuun vakuus-
rahastoon sovelletaan edelleen, mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain
(1229/1997) siirtymäsäännöksen 9 ja 10 mo-
mentissa säädetään.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 122

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä joulu-

kuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 1 §:n 2 momentti, 4 §, 6 §:n 1 ja 3 momentti, 7, 10 ja 23 §
sekä 25 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 2 momentti, 4 §, 6 §:n 1 momentti, 7 ja
10 § ja 25 §:n 2 momentti laissa 642/2006, 6 §:n 3 momentti laissa 749/2004 ja 23 § laissa
408/2004, sekä

lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on mainituissa laeissa 749/2004 ja 642/2006, uusi 2
momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, muutettu 3 momentti siirtyy 4
momentiksi ja nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Luottolaitokseen sovelletaan osakeyhtiöla-
kia (624/2006), jollei jäljempänä tässä laissa
tai luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) toisin säädetä. Säästöpankkilaissa
(1502/2001) tarkoitettuun säästöpankkiosake-
yhtiöön sovelletaan lisäksi, mitä säästöpank-
kilaissa säädetään, ja osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa (1504/2001) tarkoitet-
tuun osuuspankkiosakeyhtiöön, mitä osuus-
pankeista ja muista osuuskuntamuotoisista
luottolaitoksista annetussa laissa säädetään.
Kiinnitysluottopankkilaissa (1240/1999) tar-
koitettua kiinnitysluottopankkitoimintaa har-
joittavaan luottolaitokseen sovelletaan li-
säksi, mitä kiinnitysluottopankkilaissa sääde-
tään.

4 §
Luottolaitoksen sulautumissuunnitelmassa

on oltava, sen lisäksi, mitä osakeyhtiölain
16 luvun 3 §:ssä säädetään, selvitys luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 46 §:n 1 momen-
tin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuista sitoumuk-
sista, joiden velkojat voivat vastustaa sulau-
tumista osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti.

6 §
Mitä osakeyhtiölain 16 luvun 6, 7 ja

15 §:ssä säädetään velkojasta, ei sovelleta tal-
lettajaan. Sulautuvan luottolaitoksen on kui-
tenkin ilmoitettava sulautumisesta tallettajalle
viimeistään kolme kuukautta ennen rekisteri-
viranomaisen osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2
momentin nojalla muille velkojille asettamaa
määräaikaa. Ilmoituksessa on mainittava vas-
taanottavan luottolaitoksen toiminimi ja
osoite.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain
105 §:ssä säädetyn talletussuojan enimmäis-
rajan, talletussuojaan sovelletaan, mitä maini-
tun lain 112 §:ssä säädetään. Tallettajalla on
oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoituk-
sen vastaanottamisesta irtisanoa alkuperäisten
sopimusehtojen estämättä sellainen talletus,
joka luottolaitostoiminnasta annetun lain
105 §:n nojalla jää kokonaan tai osittain talle-
tussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä momen-
tissa säädetään, ei sovelleta, jos sulautuvia
talletuspankkeja pidetään luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 105 §:n 6 momentissa tar-
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koitetulla tavalla yhtenä talletuspankkina
mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua
talletussuojan ylärajaa sovellettaessa.
— — — — — — — — — — — — —

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään tal-
lettajasta ja tallettajan irtisanomisoikeudesta
sulautumisen yhteydessä, koskee vastaavasti
luottolaitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan
talousalueeseen kuuluvaan toiseen valtioon
sekä sellaista sulautumista, jossa vastaanot-
tava luottolaitos rekisteröidään toiseen val-
tioon. Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa sää-
detyn talletussuojan piirissä oleva talletus ko-
konaan tai osittain jää talletussuojan ulkopuo-
lelle toimenpiteen jälkeen. Tallettajalle annet-
tavassa ilmoituksessa luottolaitoksen on sel-
vitettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain
108 §:n perusteella annettuihin tietoihin tule-
vat muutokset.
— — — — — — — — — — — — —

7 §
Kombinaatiosulautumisessa perustettavalle

luottolaitokselle on haettava luottolaitostoi-
minnasta annetussa laissa tarkoitettu toimi-
lupa. Kombinaatiosulautumista ei saa rekiste-
röidä, ellei toimilupaa samalla rekisteröidä.

10 §
Mitä osakeyhtiölain 14 luvun 2—5 §:ssä

sekä 17 luvun 6, 7 ja 15 §:ssä säädetään
velkojasta, sovelletaan tämän luvun säännök-

siä sovellettaessa siihen, jonka hyväksi luot-
tolaitos on antanut takauksen tai muun siihen
rinnastettavan sitoumuksen tai jolle luottolai-
toksen kanssa tehdyn johdannaissopimuksen
perusteella voi syntyä rahamääräinen saatava,
jos sitoumus siirtyy muun kuin toisen luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetun luottolaitoksen vastatta-
vaksi.

23 §
Jos liikepankin omaisuus on luovutettu

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa,
ellei 24 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 105 §:n 7 momentin no-
jalla.

25 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksella on osakeyhtiölain
22 luvun 6 ja 7 §:n estämättä oikeus, jos se
katsoo tallettajien edun sitä vaativan, nostaa
vahingonkorvauskanne luottolaitoksen lu-
kuun luottolaitostoiminnasta annetun lain
167 §:ssä tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä
vastaan.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 123

säästöpankkilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 1 §:n 2

momentti, 41 §:n 1 ja 2 momentti, 64 §:n 2 momentin 4 kohta, 75 §, 77 §:n 1 ja 3 momentti,
86 §:n 2 momentti, 91 §:n 3 momentti, 95 ja 106 §, 107 §:n 1 momentti ja 124 §:n 1 momentti,
seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Säästöpankki ja säästöpankkiosakeyhtiö
ovat luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettuja talletuspankkeja, joi-
den erityistarkoituksena on säästämisen edis-
täminen.

41 §
Säästöpankin voittona saadaan, jollei

40 §:n 2 momentista taikka luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 88 §:stä muuta johdu,
jakaa kantarahasto-osuuksille ja pääoma-
lainoille enintään hallituksen esittämä määrä,
joka ei ylitä viimeksi kuluneelta tilikaudelta
vahvistetun taseen mukaisen voiton ja säästö-
pankin muun vapaan oman pääoman yhteen-
laskettua määrää, vähennettynä taseen osoit-
tamalla tappiolla, muilla 2 momentissa tar-
koitetuilla jakokelvottomilla erillä, määrällä,
jolla säästöpankin tilinpäätöksessä tehdyt,
kirjanpitolain (1336/1997) 5 luvun 15 §:ssä
tarkoitetut varaukset sekä tehtyjen ja suunni-
telman mukaisten poistojen erotus on tilin-
päätöksessä merkitty vapaaseen omaan pää-

omaan, sekä määrällä, joka lain tai sääntöjen
mukaan on merkittävä vararahastoon tai
muuten jätettävä jakamatta. Kantarahasto-
osuuksille voidaan voitto-osuutena jakaa vain
voittoa ja muuta vapaata omaa pääomaa, joka
on syntynyt kantarahaston muodostamisen
jälkeen.

Siitä osasta säästöpankin voittoa, jota ei
käytetä vararahaston korottamiseen, voiton
jakamiseen kantarahasto-osuuksille tai pää-
omalainoille tai jätetä säästöpankin vapaa-
seen omaan pääomaan, voidaan varoja isän-
tien päätöksellä hallituksen esittämää määrää
ylittämättä käyttää säästäväisyyden edistämi-
seen tai muihin yleishyödyllisiin tarkoituk-
siin. Voittovaroja ei kuitenkaan ilman rahoi-
tustarkastuksen suostumusta saa käyttää tässä
momentissa tarkoitettuihin säästäväisyyttä
edistäviin tai yleishyödyllisiin tarkoituksiin
ennen kuin säästöpankin luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 113 §:ssä tarkoitetusta va-
kuusrahastosta saama avustuslaina on korkoi-
neen maksettu takaisin.
— — — — — — — — — — — — —
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64 §
— — — — — — — — — — — — —

Sulautumissuunnitelmassa on oltava:
— — — — — — — — — — — — —

4) selvitys pääomalainoista sekä luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 46 §:n 1 momen-
tin 3 ja 4 kohdassa sekä 47 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetuista sitoumuksista, joi-
den velkojat voivat vastustaa 73 §:ssä tarkoi-
tetun luvan myöntämistä;
— — — — — — — — — — — — —

75 §
Mitä edellä 73 ja 74 §:ssä säädetään velko-

jasta, ei sovelleta tallettajaan. Sulautuvan
säästöpankin on kuitenkin ilmoitettava sulau-
tumisesta tallettajalle viimeistään kolme kuu-
kautta ennen rekisteriviranomaisen 74 §:n
nojalla muille velkojille asettamaa määräai-
kaa. Ilmoituksessa on mainittava vastaanotta-
van säästöpankin toiminimi ja osoite.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa säästöpankeissa
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain
105 §:ssä säädetyn talletussuojan enimmäis-
rajan, talletussuojaan sovelletaan, mitä maini-
tun lain 112 §:ssä säädetään. Tallettajalla on
oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoituk-
sen vastaanottamisesta irtisanoa alkuperäisten
sopimusehtojen estämättä sellainen talletus,
joka luottolaitostoiminnasta annetun lain
105 §:n nojalla jää kokonaan tai osittain talle-
tussuojan ulkopuolelle. Mitä tässä momen-
tissa säädetään, ei sovelleta, jos sulautuvia
talletuspankkeja pidetään luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 105 §:n 6 momentissa tar-
koitetulla tavalla yhtenä talletuspankkina
mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua
talletussuojan ylärajaa sovellettaessa.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään tal-
lettajasta, sovelletaan vastaavasti vastaanotta-
van säästöpankin tallettajiin edellyttäen, että
vastaanottavan säästöpankin velkojia on
74 §:n 1 momentin perusteella kuultava.

77 §
Sulautuvan säästöpankin varat ja velat, lu-

kuun ottamatta luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 167 §:ään ja tilintarkastuslain
(936/1994) 44 §:ään perustuvaa vaatimusta,

siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle
säästöpankille, kun sulautumisen täytäntöön-
pano on rekisteröity. Samanaikaisesti sulau-
tuva säästöpankki purkautuu.
— — — — — — — — — — — — —

Sulautuvan säästöpankin hallituksen ja toi-
mitusjohtajan on annettava sulautuvan sääs-
töpankin isäntien kokouksessa lopputilitys.
Lopputilityksessä on oltava tilinpäätös ja
konsernitilinpäätös ajalta, jolta tilinpäätöstä
ei vielä ole esitetty ylimmän päättävän eli-
men kokouksessa sekä selvitys vastikkeen ja-
osta. Lopputilityksen tarkastamiseen sovelle-
taan soveltuvin osin, mitä tilinpäätöksen tilin-
tarkastuksesta luottolaitostoiminnasta anne-
tussa laissa säädetään. Isäntien kokoukseen
sovelletaan, mitä isäntien kokouksesta tässä
laissa säädetään. Vastikkeen jaon ja lopputili-
tyksen moittimiseen, jako-osuuden nostami-
seen sekä selvityksen jatkamiseen sulautuvan
säästöpankin purkauduttua sovelletaan sovel-
tuvin osin, mitä tämän lain 8 luvussa sääde-
tään. Lopputilitys on ilmoitettava rekisteröi-
täväksi siten kuin luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 156 §:ssä säädetään.

86 §
— — — — — — — — — — — — —

Jakautumisessa vastaanottavat säästöpankit
vastaavat yhteisvastuullisesti jakautuvan
säästöpankin velasta, joka on syntynyt ennen
kuin jakautumisen täytäntöönpano on rekiste-
röity. Sellaisista jakautuvan luottolaitoksen
veloista, joista toinen yritys vastaa jakautu-
missuunnitelman mukaan, luottolaitoksen
vastuun kokonaismäärä on kuitenkin enintään
sille jäävän tai siirtyvän netto-omaisuuden
arvo. Jakautumissuunnitelmassa mainitusta
velasta velkoja voi vaatia suoritusta yhteis-
vastuun perusteella vasta, kun on todettu, et-
tei hän saa suoritusta velalliselta tai vakuu-
desta. Mitä edellä tässä momentissa sääde-
tään velasta, ei sovelleta velkaan tai velan
osaan, joka voidaan korvata luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 95 §:ssä tarkoitetusta
talletussuojarahastosta tai sijoituspalveluyri-
tyksistä annetun lain (579/1996) 6 luvussa
tarkoitetusta korvausrahastosta.

91 §
— — — — — — — — — — — — —

Säästöpankin toimintaa jatkamaan perus-
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tettavan talletuspankin yhtiöjärjestykseen
voidaan ottaa määräys, jonka mukaan pankin
erityistarkoituksena on säästäväisyyden edis-
täminen. Tällaisesta pankista käytetään tässä
laissa nimitystä säästöpankkiosakeyhtiö.
Säästöpankkiosakeyhtiön on käytettävä pan-
kin yhteisömuotoa osoittavan tunnuksen li-
säksi toiminimessään sanaa tai yhdysosaa
″säästöpankki″.
— — — — — — — — — — — — —

95 §
Säästöpankkitarkastuksen ja sen edustajan

oikeuksista, vastuusta ja esteellisyydestä on
niiden hoitaessa 93 §:n 1 momentin mukaista
valvontatehtäväänsä voimassa, mitä Rahoi-
tustarkastuksesta ja sen edustajasta säädetään
Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa
(587/2003).

106 §
Tilintarkastajan tehtävä ei lakkaa säästö-

pankin joutuessa selvitystilaan. Mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 9 luvussa sää-
detään tilintarkastuksesta, on soveltuvin osin
voimassa selvitystilan aikana. Tilintarkastus-
kertomuksen tulee lisäksi sisältää lausuma
siitä, onko selvitystilaa tilintarkastajan mie-
lestä aiheettomasti pitkitetty.

107 §
Kun säästöpankki on asetettu selvitysti-

laan, hallituksen ja toimitusjohtajan on viivy-

tyksettä laadittava tilinpäätös ja konsernitilin-
päätös sitä selvitystilaa edeltäneeltä ajalta,
jolta tilinpäätöstä ei ole vielä esitetty säästö-
pankin isäntien kokouksessa. Tilinpäätös on
esitettävä mahdollisimman pian säästöpankin
isäntien kokouksessa. Tilinpäätökseen ja ti-
lintarkastukseen on sovellettava luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 9 luvun säännöksiä.
— — — — — — — — — — — — —

124 §
Säästöpankin lukuun luottolaitostoimin-

nasta annetun lain 167 §:n nojalla ajettavaa
kannetta ei voida nostaa, ellei kanne perustu
rangaistavaan tekoon:

1) perustajaa vastaan kolmen vuoden ku-
luttua siitä, kun perustamiskokouksessa teh-
tiin päätös pankin perustamisesta;

2) hallintoneuvoston tai hallituksen jä-
sentä, toimitusjohtajaa tai isäntää vastaan
kolmen vuoden kuluttua sen tilikauden päät-
tymisestä, jona se päätös tehtiin tai siihen
toimenpiteeseen ryhdyttiin, johon kanne pe-
rustuu; eikä

3) tilintarkastajaa taikka hallintoneuvoston
tai hallituksen määräämää tarkastajaa vastaan
kolmen vuoden kuluttua siitä, kun se tilintar-
kastuskertomus, lausunto tai todistus, johon
kanne perustuu, esitettiin.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 124

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä

joulukuuta 2001 annetun lain (1504/2001) 1 §:n 2 momentti, 3—9 §, 10 §:n 1 momentin 3
kohta, 11 §:n 1 momentin 3 kohta, 16 §:n 1 ja 4 momentti, 18 §, 19 §:n 4 momentti, 22 §:n 2
momentti, 24 §, 32 §:n 1 momentti sekä 43, 45, 53 ja 56 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § laeissa 704/2004, 1309/2004 ja 231/2005, 4 § mainitussa laissa
704/2004, 5 § mainitussa laissa 231/2005, 7 § osaksi laeissa 77/2003 ja 591/2003, 8 § osaksi
viimeksi mainitussa laissa, 9 § viimeksi mainitussa laissa, 24 § osaksi laissa 913/2006 ja 43 §
laissa 409/2004, seuraavasti:

1 §
— — — — — — — — — — — — —

Luottolaitokseen ja keskusyhteisöön sovel-
letaan osuuskuntalakia (1488/2001), jollei
jäljempänä tässä laissa tai luottolaitostoimin-
nasta annetussa laissa (121/2007) toisin sää-
detä.

3 §
Tässä laissa tarkoitetun osuuspankkien yh-

teenliittymän muodostavat:
1) yhteenliittymän keskusyhteisönä toi-

miva osuuskunta (keskusyhteisö),
2) keskusyhteisön konsolidointiryhmään

kuuluvat yhteisöt,
3) keskusyhteisön jäsenenä oleva, osuus-

pankkien keskusrahalaitoksena toimiva liike-
pankki ja muut keskusyhteisön jäsenenä ole-
vat luottolaitokset (jäsenluottolaitos),

4) jäsenluottolaitosten konsolidointiryh-
miin kuuluvat yhteisöt,

5) sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitok-
set ja palveluyritykset, joista edellä mainitut
yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli puo-
let.

Yhteenliittymän muodostamisen edellytyk-
senä on, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset

vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista
tämän lain 45 ja 46 §:n mukaisesti;

2) yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen
vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakas-
riskejä valvotaan konsolidoidusti yhteenliitty-
män tasolla;

3) osuuspankkien keskusrahalaitoksena
toimiva liikepankki on keskusyhteisön luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu
tytäryritys.

Keskusyhteisö on osuuskuntalain 2 §:ssä
tarkoitettu osuuskunta, joka on oikeutettu oh-
jaamaan jäsenluottolaitoksia. Keskusyhtei-
söllä on velvollisuus valvoa jäsenluottolaitos-
ten toimintaa ja antaa niille ohjeita niiden
sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnasta,
niiden toiminnasta maksuvalmiuden ja vaka-
varaisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten
tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta yh-
teenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laati-
misessa. Keskusyhteisö ei saa antaessaan oh-
jeita, suorittaessaan valvontaa, myöntäessään
lupia tai muutoin hoitaessaan tässä laissa tar-
koitettuja tehtäviään asettaa jäsenluottolaitok-
sia keskenään eriarvoiseen asemaan ilman
perusteltua syytä. Keskusyhteisö on luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 13 §:ssä tarkoi-
tettu rahoituslaitos.
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Keskusyhteisöllä on hallintoneuvosto. Jos
1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla liikepan-
killa on hallintoneuvosto, keskusyhteisön
hallintoneuvoston jäsenet muodostavat liike-
pankin hallintoneuvoston jäsenten enemmis-
tön. Keskusyhteisön hallituksen pu heenjoh-
taja toimii liikepankin hallituksen puheenjoh-
tajana.

Keskusyhteisön konsolidointiryhmään lue-
taan keskusyhteisö, sen omistusyhteisö sekä
luottolaitos, siihen rinnastettava ulkomainen
luottolaitos, rahoituslaitos ja palveluyritys,
joka on keskusyhteisön tai sen omistusyhtei-
sön kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettu
tytäryritys.

Jäsenluottolaitoksen on oltava keskusyh-
teisön jäsen. Jäsenluottolaitoksia voivat olla
osuuspankit, 32 §:ssä tarkoitetut osuuspank-
kiosakeyhtiöt, osuuspankkien keskusrahalai-
toksena toimiva liikepankki ja ne luottolai-
tokset, joiden äänivallasta yhteenliittymään
kuuluvat yhteisöt omistavat yksin tai yhdessä
yli puolet.

4 §
Keskusyhteisön ja jäsenluottolaitoksen

maksuvalmiuden on oltava turvattu luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 5 luvun mukai-
sesti.

5 §
Keskusyhteisö tai jäsenluottolaitos taikka

niiden konsolidointiryhmään kuuluva yhteisö
ei saa toiminnassaan ottaa niin suurta riskiä,
että siitä aiheutuu olennaista vaaraa keskus-
yhteisön, jäsenluottolaitoksen tai koko yh-
teenliittymän vakavaraisuudelle tai maksu-
valmiudelle. Keskusyhteisöllä on oltava yh-
teenliittymän tehokkaan riskienhallinnan
mahdollistava luotettava hallinto sekä yh-
teenliittymän toimintaan nähden riittävä si-
säinen valvonta ja riittävät riskienhallintajär-
jestelmät. Hallinnon, sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan on täytettävä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 49 §:ssä asetetut vaati-
mukset.

6 §
Yhteenliittymän asiakasriski ei saa nousta

määrään, joka ylittää 20 prosenttia yhteenliit-
tymän omista varoista tai, jos asiakasyhteisö
on yhteenliittymään kuuluvan yhteisön emo-

tai tytäryritys taikka emoyrityksen tytäryritys,
15 prosenttia yhteenliittymän omista varoista.
Yhteenliittymän suurten asiakasriskien yh-
teismäärä ei saa ylittää 500 prosenttia yhteen-
liittymän omista varoista.

Jos yhteenliittymän asiakasriski tai suurten
asiakasriskien yhteismäärä ylittää 1 momen-
tissa säädetyn rajan, keskusyhteisön on viipy-
mättä ilmoitettava siitä Rahoitustarkastuk-
selle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin asiakasris-
kejä koskevien vaatimusten täyttämiseksi.
Rahoitustarkastuksen on, saatuaan edellä tar-
koitetun ilmoituksen tai muuten tiedon 1 mo-
mentissa säädettyjen rajojen ylittymisestä,
asetettava määräaika, jonka kuluessa yhteen-
liittymän on yhteenliittymän purkamisen
uhalla täytettävä 1 momentissa asetetut vaati-
mukset. Jos vaatimusta ei ole määräajan päät-
tymisen jälkeenkään täytetty, Rahoitustarkas-
tus voi esittää valtiovarainministeriölle yh-
teenliittymän purkamista.

Laskettaessa 1 momentissa tarkoitettua
omien varojen vähimmäismäärää yhteenliit-
tymän omista varoista vähennetään jäsenluot-
tolaitoksen tai sen konsolidointiryhmään kuu-
luvan yhteisön liikkeeseen laskemat ja osuus-
pankkien vakuusrahaston merkitsemät pää-
omatodistukset ja muut oman pääoman ehtoi-
set erät. Yhteenliittymän omien varojen ja
omien varojen vähimmäismäärän laskemi-
seen sovelletaan muuten soveltuvin osin,
mitä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
säädetään. Yhteenliittymään sovelletaan, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 79 §:ssä
säädetään konsolidoitujen asiakasriskien hal-
linnasta. Keskusyhteisöön sovelletaan vastaa-
vasti, mitä mainitussa pykälässä säädetään
emoyrityksestä.

Keskusyhteisön on ilmoitettava Rahoitus-
tarkastukselle yhteenliittymän asiakasriskit
neljännesvuosittain. Rahoitustarkastus voi
antaa keskusyhteisölle yhteenliittymän val-
vonnan kannalta tarpeellisia määräyksiä tässä
momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden
sisällöstä.

7 §
Jäsenluottolaitoksen on ilmoitettava luotto-

laitostoiminnasta annetun lain 67 §:ssä tar-
koitetut asiakasriskit ja mainitun lain 79 §:n
mukaiset konsolidoidut asiakasriskit maini-
tussa laissa säädetyllä tavalla keskusyhtei-
sölle.
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Laskettaessa luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 69 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä
rajoituksia jäsenluottolaitoksen asiakasriskinä
ei oteta huomioon yhteenliittymään kuulu-
vaan toiseen luottolaitokseen tai ulkomaiseen
luottolaitokseen, sijoituspalveluyritykseen tai
siihen rinnastettavaan ulkomaiseen yrityk-
seen, rahoituslaitokseen taikka palveluyrityk-
seen kohdistuvaa asiakasriskiä, lukuun otta-
matta tytäryrityksen emoyritykseen kohdistu-
vaa asiakasriskiä.

Keskusyhteisö voi myöntää jäsenluottolai-
tokselle luvan poiketa yksittäistä asiakasris-
kiä ja konsolidoitua asiakasriskiä koskevasta
rajoituksesta. Luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 69 §:n 1 momentissa ensimmäisenä
mainittu asiakasriski ei saa kuitenkaan ylittää
50 prosenttia tai toisena mainittu asiakasriski
40 prosenttia eikä pykälän 2 momentissa
mainittu suurten asiakasriskien yhteismäärä
1 200 prosenttia. Enintään 250 000 euron
suuruisia asiakasriskejä koskevan luvan kes-
kusyhteisö voi myöntää luottolaitoskohtai-
sesti tässä momentissa tarkoitettujen enim-
mäismäärien rajoissa. Jäsenluottolaitoksen,
johon sovelletaan tätä momenttia, tilinpäätök-
sen liitetiedoista tai toimintakertomuksesta
on käytävä ilmi, kuinka paljon luottolaitok-
sella on tämän momentin mukaisen poikke-
uksen alaisia suuria asiakasriskejä.

Keskusyhteisö ei saa myöntää 3 momen-
tissa tarkoitettua lupaa, jos luvan mahdollis-
tama sitoumusmäärän kasvu johtaisi jäsen-
luottolaitoksen vakavaraisuuden tai konsoli-
doidun vakavaraisuuden alenemiseen alle
luottolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n
1 momentin mukaisen määrän.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain
67 §:ssä tarkoitetun asiakaskokonaisuuden si-
toumuksille, joiden yhteismäärä on suurempi
kuin 8 miljoonaa euroa, on haettava keskus-
yhteisön lupa. Osuuspankkien keskusrahalai-
toksena toimivan liikepankin ja sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvan yhteisön ei kuiten-
kaan tarvitse hakea tässä tarkoitettua lupaa.

Jäsenluottolaitoksen asiakasriskeihin ja
konsolidoituihin asiakasriskeihin sovelletaan
muuten, mitä luottolaitostoiminnasta annetun
lain 67—69 ja 79 §:ssä säädetään.

8 §
Yhteenliittymällä tulee olla omia varoja

yhteensä vähintään luottolaitostoiminnasta
annetun lain 55 §:n 1 momentin mukainen
määrä. Yhteenliittymän omien varojen vä-
himmäismäärää laskettaessa yhteenliittymän
omista varoista vähennetään jäsenluottolai-
toksen tai sen konsolidointiryhmään kuulu-
van yhteisön liikkeeseen laskemat ja osuus-
pankkien vakuusrahaston merkitsemät pää-
omatodistukset ja muut oman pääoman ehtoi-
set erät. Yhteenliittymän omien varojen ja
omien varojen vähimmäismäärän laskemi-
seen sovelletaan muuten soveltuvin osin,
mitä luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
säädetään.

Jos yhteenliittymän omien varojen määrä
laskee alle luottolaitostoiminnasta annetun
lain 55 §:n 1 momentin mukaisen vähim-
mäismäärän, keskusyhteisön on viipymättä il-
moitettava siitä Rahoitustarkastukselle ja ryh-
dyttävä toimenpiteisiin omien varojen vähim-
mäismäärää koskevien vaatimusten täyttämi-
seksi. Rahoitustarkastuksen on, saatuaan
edellä tarkoitetun ilmoituksen tai muuten tie-
don yhteenliittymän omien varojen vähene-
misestä alle vaaditun määrän, asetettava mää-
räaika, jonka kuluessa yhteenliittymän omia
varoja koskeva vaatimus on yhteenliittymän
purkamisen uhalla täytettävä. Jos vaatimusta
ei ole määräajan päättymisen jälkeenkään
täytetty, Rahoitustarkastus voi esittää valtio-
varainministeriölle yhteenliittymän purka-
mista.

Yhteenliittymään sovelletaan, mitä luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 78 §:ssä sääde-
tään konsolidoidun vakavaraisuuden hallin-
nasta. Keskusyhteisöön sovelletaan vastaa-
vasti, mitä mainitussa pykälässä säädetään
emoyrityksestä, ja yhteenliittymään kuulu-
vaan yhteisöön, mitä mainitussa pykälässä
säädetään konsolidointiryhmään kuuluvista
yrityksistä.

Keskusyhteisön on julkistettava yhteenliit-
tymän vakavaraisuutta koskevat tiedot, niin
kuin luottolaitostoiminnasta annetun lain 82
ja 83 §:ssä säädetään. Mitä mainituissa pykä-
lissä säädetään konsolidointiryhmän emoyri-
tyksestä, sovelletaan keskusyhteisöön. Mitä
82 §:n 3 momentissa säädetään tytärluottolai-
toksesta, koskee vastaavasti jäsenluottolai-
tosta.

Rahoitustarkastus antaa tarkemmat mää-
räykset yhteenliittymän omia varoja ja omien
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varojen vähimmäismäärää, yhteenliittymän
vakavaraisuuden hallintaa sekä 4 momentissa
tarkoitettua julkistamisvelvollisuutta koske-
vien luottolaitostoiminnasta annetun lain
säännösten soveltamisesta yhteenliittymään.

Keskusyhteisön on ilmoitettava Rahoitus-
tarkastukselle yhteenliittymän vakavaraisuu-
den valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot
neljännesvuosittain. Rahoitustarkastus voi
antaa keskusyhteisölle yhteenliittymän val-
vonnan kannalta tarpeellisia määräyksiä tässä
momentissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden
sisällöstä.

9 §
Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain

55 §:n 1 momentissa, 76 ja 177 §:ssä sääde-
tään omien varojen ja konsolidoitujen omien
varojen vähimmäismäärästä, 86 §:ssä lisäpää-
omavaatimuksesta ja 87 §:ssä omien varojen
kartuttamisvelvollisuudesta, ei sovelleta jä-
senluottolaitokseen, ellei 2 momentista muuta
johdu. Jos jäsenluottolaitoksen omat varat tai
konsolidoidut omat varat vähenevät alle luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 55 §:n 1 mo-
mentissa taikka 76, 86 tai 177 §:ssä säädetyn
vähimmäismäärän, luottolaitoksen on kuiten-
kin viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin va-
kavaraisuutensa tai konsolidoidun vakavarai-
suutensa saattamiseksi säädetylle tasolle.
Keskusyhteisön on asetettava Rahoitustarkas-
tuksen määräämien perusteiden mukaisesti
määräaika näille toimenpiteille.

Jäsenluottolaitokseen, jonka omien varojen
tai konsolidoitujen omien varojen määrä ei
1 momentissa tarkoitetun määräajan kuluttua
ole saavuttanut säädettyä tasoa, sovelletaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 86 ja
87 §:ää.

Jäsenluottolaitokseen ei sovelleta, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 82 §:ssä
säädetään.

10 §
Sen lisäksi, mitä osuuskuntalain 2 luvun

3 §:ssä säädetään, keskusyhteisön säännöissä
on määrättävä:
— — — — — — — — — — — — —

3) että keskusyhteisöllä on velvollisuus
3 §:n perusteella valvoa jäsenluottolaitosten
toimintaa ja antaa niille ohjeita niiden sisäi-
sestä valvonnasta ja riskien hallinnasta, nii-

den toiminnasta maksuvalmiuden ja vakava-
raisuuden turvaamiseksi sekä yhtenäisten ti-
linpäätösperiaatteiden noudattamisesta yh-
teenliittymän yhdistelyn tilinpäätöksen laati-
misessa.
— — — — — — — — — — — — —

11 §
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään,

jäsenluottolaitoksen säännöissä tai yhtiöjär-
jestyksessä on määrättävä:
— — — — — — — — — — — — —

3) että keskusyhteisöllä on 3 §:n perus-
teella oikeus valvoa jäsenluottolaitoksen toi-
mintaa ja antaa jäsenluottolaitokselle ohjeita
sen sisäisestä valvonnasta ja riskien hallin-
nasta, sen toiminnasta maksuvalmiuden ja
vakavaraisuuden turvaamiseksi sekä yhte-
näisten tilinpäätösperiaatteiden noudattami-
sesta yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätök-
sen laatimisessa.

16 §
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 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.
— — — — — — — — — — — — —

18 §
Luottolaitoksen jakokelpoisen ylijäämän

rajoituksista on osuuskuntalain 8 luvun 4 ja
5 §:n ja 13 luvun 1 §:n lisäksi voimassa, mitä
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luottolaitostoiminnasta annetun lain 88 §:ssä
säädetään omien varojen vähimmäismäärästä
johtuvasta rajoituksesta. Edellä tässä pykä-
lässä tarkoitettuja eriä ei myöskään lueta kon-
sernitaseen perusteella laskettavaan emo-
osuuskunnan jakokelpoiseen ylijäämään.

19 §
— — — — — — — — — — — — —

Luottolaitokselle osuuspääomasta, lisä-
osuuspääomasta ja lunastusehtoisista sijoitus-
osuuksista suoritettua määrää ei saa palaut-
taa, jos palautus johtaa omien varojen vähe-
nemiseen alle luottolaitostoiminnasta annetun
lain 55 tai 86 §:n mukaisen määrän.

22 §
— — — — — — — — — — — — —

Luottolaitoksen sulautumissuunnitelmassa
on oltava, sen lisäksi, mitä osuuskuntalain
16 luvun 4 §:ssä säädetään, selvitys luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 46 §:n 1 momen-
tin 3 ja 4 kohdassa sekä 47 §:n 1 momentin
1 kohdassa tarkoitetuista sitoumuksista, joi-
den velkojat voivat vastustaa osuuskuntalain
16 luvun 12 §:ssä tarkoitetun luvan myöntä-
mistä.

24 §
Mitä osuuskuntalain 16 luvun 13—

15 §:ssä säädetään velkojasta, ei sovelleta
tallettajaan. Sulautuvan luottolaitoksen on
kuitenkin ilmoitettava sulautumisesta talletta-
jalle viimeistään kolme kuukautta ennen re-
kisteriviranomaisen osuuskuntalain 16 luvun
14 §:n nojalla muille velkojille asettamaa
määräaikaa. Ilmoituksessa on mainittava vas-
taanottavan luottolaitoksen toiminimi ja
osoite.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta ilmoi-
tuksesta on käytävä ilmi, että mikäli talletta-
jan sulautumiseen osallisissa luottolaitoksissa
olevien talletusten yhteenlaskettu määrä ylit-
tää luottolaitostoiminnasta annetun lain
105 §:ssä säädetyn talletussuojan enimmäis-
rajan, talletussuojaan sovelletaan, mitä maini-
tun lain 112 §:ssä säädetään. Tallettajalla on
oikeus kuuden kuukauden kuluessa ilmoituk-
sen saatuaan irtisanoa alkuperäisten sopimus-
ehtojen estämättä sellainen talletus, joka luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n no-
jalla jää kokonaan tai osittain talletussuojan

ulkopuolelle. Mitä tässä momentissa sääde-
tään, ei sovelleta, jos sulautuvia talletuspank-
keja pidetään luottolaitostoiminnasta annetun
lain 105 §:n 6 momentissa tarkoitetulla ta-
valla yhtenä talletuspankkina mainitun pykä-
län 1 momentissa tarkoitettua talletussuojan
ylärajaa sovellettaessa.

Mitä edellä tässä pykälässä säädetään tal-
lettajasta, sovelletaan vastaavasti vastaanotta-
van luottolaitoksen tallettajiin, jos heitä on
osuuskuntalain 16 luvun 14 §:n mukaan kuul-
tava.

Mitä tässä pykälässä säädetään tallettajasta
ja tallettajan irtisanomisoikeudesta sulautu-
misen yhteydessä, koskee vastaavasti luotto-
laitoksen kotipaikan siirtoa Euroopan talous-
alueeseen kuuluvaan toiseen valtioon sekä
sellaista sulautumista, jossa vastaanottava
luottolaitos rekisteröidään toiseen valtioon.
Tallettajalla on irtisanomisoikeus, jos luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa säädetyn
talletussuojan piirissä oleva talletus kokonaan
tai osittain jää talletussuojan ulkopuolelle toi-
menpiteen jälkeen. Tallettajalle annettavassa
ilmoituksessa luottolaitoksen on selvitettävä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 108 §:n
perusteella annettuihin tietoihin tulevat muu-
tokset.

Luottolaitoksen on 4 momentissa tarkoite-
tuissa tapauksissa laadittava talletussuojasta
selvitys (talletussuojaselvitys), jossa seloste-
taan talletussuojaa koskevat järjestelyt ennen
toimenpidettä ja toimenpiteen jälkeen sekä
esitetään mahdolliset erot talletussuojan kat-
tavuudesta. Luottolaitoksen on pyydettävä
talletussuojaselvityksestä Rahoitustarkastuk-
sen lausunto. Lausuntopyyntöön on liitettävä
Rahoitustarkastuksen määräämät lisäselvityk-
set. Talletussuojaselvitys ja jäljennös Rahoi-
tustarkastuksen lausunnosta on liitettävä tal-
lettajalle annettavaan ilmoitukseen.

32 §
Osuuspankin toimintaa jatkamaan perustet-

tavan, 31 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen yh-
tiöjärjestykseen voidaan ottaa määräys, jonka
mukaan luottolaitos on osuuspankkiosakeyh-
tiö. Osuuspankkiosakeyhtiön on käytettävä
pankin yhteisömuotoa osoittavan tunnuksen
lisäksi toiminimessään sanaa tai yhdysosaa
″osuuspankki″.
— — — — — — — — — — — — —
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43 §
Jos osuuspankin omaisuus on luovutettu

konkurssiin, tallettajan ei tarvitse ilmoittaa
eikä valvoa talletustilillä olevaa saatavaansa,
ellei 44 §:n 2 momentista muuta johdu. Mitä
tässä pykälässä säädetään tallettajasta, ei so-
velleta talletussuojarahastoon, jolle tallettajan
oikeudet ovat siirtyneet luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 105 §:n 7 momentin no-
jalla.

45 §
Jos 2 luvussa tarkoitetun jäsenluottolaitok-

sen omat varat vähenevät alle luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 55 §:n 1 momentissa
säädetyn vähimmäismäärän, yhteenliittymän
keskusyhteisöllä on oikeus periä yhteenliitty-
mään kuuluvilta jäsenluottolaitoksilta keskus-
yhteisön säännöissä mainituin perustein yli-
määräisiä maksuja tilikauden aikana enintään
viisi tuhannesosaa jäsenluottolaitosten vii-
meksi vahvistettujen taseiden yhteenlaske-
tusta loppusummasta käytettäväksi jäsenluot-
tolaitoksen selvitystilan ehkäisemiseksi tar-
vittaviin tukitoimiin.

53 §
Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain

141 ja 142 §:ssä säädetään luottolaitoksesta,
sovelletaan vastaavasti keskusyhteisöön. Yh-
teenliittymään kuuluvat yritykset, vakuusra-
hasto, johon keskusyhteisön jäsenluottolai-
tokset kuuluvat, sekä jäsenluottolaitosten kes-

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.

56 §
Rahoitustarkastuksella ja osuuspankin

kuuluessa osuuspankkien yhteenliittymän
keskusyhteisöön keskusyhteisöllä on oikeus,
jos se katsoo tallettajien tai sijoitusosuuden
omistajien edun sitä vaativan, nostaa vahin-
gonkorvauskanne luottolaitoksen lukuun
luottolaitostoiminnasta annetun lain 167 §:ssä
mainittua henkilöä tai yhteisöä vastaan.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Jäsenluottolaitoksen ja yhteenliittymän
omien varojen vähimmäismäärään ja asiakas-
riskeihin sovelletaan, mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 177—183 §:ssä säädetään.

Keskusyhteisön tai jäsenluottolaitoksen
sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen sisältyvien
tämän lain vastaisten määräysten sijasta nou-
datetaan tämän lain säännöksiä. Lain vastais-
ten sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos on
ilmoitettava rekisteröitäväksi samalla, kun
muu sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen muutos
ilmoitetaan rekisteröitäväksi, ja viimeistään
kolmen vuoden kuluttua lain voimaan tulosta.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 125

talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 §:n muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä 28 päivänä joulukuuta

2001 annetun lain (1509/2001) 1 § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (121/2007) 9 §:n 2 mo-

mentissa tarkoitettuihin talletuspankkeihin
(pankki).

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 126

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

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

1 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 19 a §, sellaisena kuin ne ovat, l §:n 2 momentti ja
14 §:n 1 momentti laissa 1237/1997 sekä 19 a § mainitussa laissa 245/1996 ja laissa 602/2003,
seuraavasti:

1 §

Rahaston tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja

erityisehdoin (tukilaina) luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (121/2007) 113 §:ssä tar-
koitetuille vakuusrahastoille tämän lain mu-
kaisesti. Rahaston vastuulla voidaan antaa ta-
kauksia mainittujen vakuusrahastojen otta-
mille lainoille.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Tukitoimista päättäminen

Luottolaitostoiminnasta annetun lain
119 §:n 5 momentissa ja 120 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun suostumuksen antamisesta ja
muista tukitoimiin liittyvistä asioista päättää
valtiovarainministeriö, jollei niistä päättä-
mistä ole säädetty valtioneuvoston yleisistun-
non tehtäväksi.
— — — — — — — — — — — — —

19 a §

Yhtiöitä koskevat eräät säännökset

Omaisuudenhoitoyhtiön tai muun 1 §:n
4 momentissa tarkoitetun yhtiön tai niiden
omistaman yhtiön osakkeisiin ei sovelleta
valtion talousarviosta annetun lain
(423/1988) 24 §:n 1 momenttia eikä lakia
valtion osakasvallan käytöstä eräissä talou-
dellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöis-
sä (740/1991). Omaisuudenhoitoyhtiöön so-
velletaan osakeyhtiöistä voimassa olevan
lainsäädännön lisäksi, mitä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 125, 126 ja
128—131 §:ssä säädetään asiakkaansuojasta,
141—144 §:ssä salassapitovelvollisuudesta ja
169 §:ssä salassapitovelvollisuuden rikkomi-
sesta sekä Rahoitustarkastuksesta annetun
lain (587/2003) 25 §:ssä uhkasakosta.

Asiakkaansuojasäännösten ja salassapito-
velvollisuudesta annettujen säännösten nou-
dattamista valvoo Rahoitustarkastus, jolla on
näitä säännöksiä koskevissa asioissa tarkas-
tus- ja tiedonsaantioikeus siten kuin Rahoi-
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tustarkastuksesta annetun lain 15 §:ssä sääde-
tään.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

449N:o 126



L a k i

N:o 127

ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttami-
sesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulu-

kuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 2 §:n 2 kohta, 3 §, 4 §:n 1 momentin johdantokappale ja
2 momentti, 7 a §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 a §:n 1 momentti, 11 §:n 1 momentti,
13 §:n 1 momentti, 14 § ja 24 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 kohta laissa 413/2004, 3 §, 4 §:n 1 momentin johdantokap-
pale ja 2 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 a §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 momentti laissa 74/2003,
7 a §:n 1 momentti laissa 316/2004, 13 §:n 1 momentti laissa 1230/1997 ja 24 §:n 1 momentti
laissa 70/1998, seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

2) rahoituslaitoksella muuta sellaista yh-
teisöä kuin luottolaitosta, joka pääasiallisena
toimintanaan tarjoaa luottolaitostoiminnasta
annetun lain (121/2007) 30 §:n 1 momentin
3—14 kohdassa tarkoitettuja palveluja tai
hankkii omistusosuuksia;
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Luottolaitoksen sijoittumisoikeus

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa (ETA-valtio) toimiluvan saanut luotto-
laitos voi perustaa sivukonttorin tai muutoin

tarjota Suomessa luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 30 §:ssä tarkoitettuja palveluja,
jotka sisältyvät sen toimilupaan.

4 §

Rahoituslaitoksen sijoittumisoikeus

Rahoituslaitos, jonka kotipaikka on ETA-
valtiossa, voi perustaa sivukonttorin tai muu-
toin tarjota Suomessa luottolaitostoiminnasta
annetun lain 30 §:n 1 momentin 3—14 koh-
dassa tarkoitettuja palveluja, jos:
— — — — — — — — — — — — —

Rahoituslaitos, jonka osakkeiden tuotta-
masta äänivallasta 1 momentin edellytykset
täyttävä rahoituslaitos omistaa yksin tai yh-
dessä vastaavien rahoituslaitosten tai 3 §:ssä
tarkoitettujen luottolaitosten kanssa vähintään
90 prosenttia ja jonka osalta myös muut 1
momentin 2—6 kohdassa mainitut edellytyk-
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set täyttyvät, voi perustaa sivukonttorin Suo-
meen tai muutoin tarjota luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 30 §:n 1 momentin 3—14
kohdassa tarkoitettuja palveluja Suomessa.

7 a §

Sivukonttorin lisäsuoja ja suojan
täydentäminen

Luottolaitoksen Suomessa oleva sivukont-
tori voi kuulua Suomessa luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 95 §:ssä tarkoitettuun tal-
letussuojarahastoon täydentääkseen kotivalti-
onsa mukaista tallettajien saamisten suojaa,
jos sivukonttori ottaa vastaan talletuksia ylei-
söltä ja sen kotivaltion suojaa ei voida pitää
yhtä riittävänä kuin edellä mainitun lain mu-
kaista talletussuojarahaston antamaa suojaa.
Ulkomaisen luottolaitoksen kotivaltion suo-
jan ja talletussuojarahaston antaman suojan
yhteismäärä voi kuitenkin olla enintään
25 000 euroa. Sen estämättä, mitä tässä mo-
mentissa säädetään korvauksen enimmäis-
määrästä, luottolaitostoiminnasta annetun
lain 105 §:n 3 momentissa tarkoitetut varat
korvataan täysimääräisesti.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Sijoittumisoikeus

Muu kuin ETA-valtiossa toimiluvan saanut
luottolaitos, joka on kotimaassaan riittävän
julkisen valvonnan alainen ja jonka harjoit-
tama toiminta ei oleellisesti eroa suomalai-
selle luottolaitokselle sallitusta toiminnasta,
voi Suomeen perustetusta sivukonttorista tar-
jota sellaisia luottolaitostoiminnasta annetun
lain 30 §:ssä tarkoitettuja palveluja, jotka si-
sältyvät sen toimilupaan.
— — — — — — — — — — — — —

9 a §

Korvausvelvollisuus

Talletussuojarahaston varoja voidaan käyt-
tää selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen
9 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen luottolaitok-
sen osalta vain sen Suomessa olevan ja talle-
tussuojarahaston jäsenenä olevan sivukontto-

rin yleisölle tarjottavilla tileillä olevien tallet-
tajien sellaisten luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 105 ja 106 §:ssä tarkoitettujen saa-
misten maksamiseen, joiden maksamiseen
selvitystilassa olevan luottolaitoksen tai kon-
kurssipesän varat eivät riitä, kuitenkin tallet-
tajaa kohti enintään se osa saamisista, joka ei
ylitä 25 000 euron määrää. Saamiset voidaan
maksaa jo konkurssin tai selvitystilan aikana.
Sen estämättä, mitä edellä tässä momentissa
säädetään korvauksen enimmäismäärästä,
luottolaitostoiminnasta annetun lain 105 §:n
3 momentissa tarkoitetut varat korvataan täy-
simääräisesti. Saamiset maksetaan tallettajille
euroina.
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Edustuston avaaminen ja toiminta

Ennen kuin luottolaitos voi avata edustus-
ton Suomessa, sen on ilmoitettava asiasta
Rahoitustarkastukselle. Edustusto ei saa har-
joittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain
30 §:ssä tarkoitettuja toimia.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Sivukonttoreita koskevat yhteiset säännökset

Ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori
voi kuulua luottolaitostoiminnasta annetun
lain 95 §:ssä tarkoitettuun talletussuojarahas-
toon.
— — — — — — — — — — — — —

14 §

Valvonta

Luotto- ja rahoituslaitoksen Suomessa ta-
pahtuvan toiminnan valvonnasta säädetään
Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa
(587/2003).

24 §

Vaitiolovelvollisuus

Sivukonttorin ja edustuston toimihenkilön
vaitiolovelvollisuudesta, tietojenanto-oikeu-
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desta ja salassapitovelvollisuuden rikkomi-
sesta sekä edustuston luottotietotoiminnan
harjoittamisesta on soveltuvin osin voimassa,
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain
141—144 ja 169 §:ssä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 128

kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) 1 §,

2 §:n 2 kohta, 7 §:n 2 momentti ja 15 § seuraavasti:

1 §

Kiinnitysluottopankin määritelmä

Kiinnitysluottopankki on luottolaitostoi-
minnasta annetun lain (121/2007) 8 §:n 1
momentissa tarkoitettu osakeyhtiömuotoinen
luottolaitos, jonka tarkoituksena on myöntää
tässä laissa tarkoitettuja kiinteistöluottoja ja
julkisyhteisöluottoja sekä laskea liikkeeseen
tässä laissa tarkoitettuja kiinteistövakuudelli-
sia joukkovelkakirjalainoja ja julkisyhteisö-
vakuudellisia joukkovelkakirjalainoja.

2 §

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

2) julkisyhteisöluotolla luottoa, joka on
myönnetty Suomen valtiolle, suomalaiselle
kunnalle tai muulle sellaiselle julkisyhtei-
sölle, joka luottolaitostoiminnasta annetun
lain 58 §:ssä säädettyä menetelmää käytettä-
essä saadaan rinnastaa Suomen valtioon ja
suomalaiseen kuntaan, tai jonka täytenä va-
kuutena on tässä kohdassa tarkoitetun julkis-

yhteisön takaus tai saaminen tällaiselta julkis-
yhteisöltä;
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Sallittu liiketoiminta

— — — — — — — — — — — — —
Kiinnitysluottopankin varoja saadaan sen

lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, sijoit-
taa ainoastaan sellaisiin saamisiin, joihin
luottolaitostoiminnasta annetun lain 58 §:ssä
säädettyä menetelmää käytettäessä saadaan
soveltaa 0 tai 20 prosentin riskipainotusta,
sekä muihin arvopaperimarkkinalain
(495/1989) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2 koh-
dassa tarkoitettuihin sellaisiin arvopaperei-
hin, jotka ovat mainitun lain 1 luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja pörssi- tai markkina-arvopape-
reita, sekä niihin rinnastettaviin ulkomaisiin
arvopapereihin.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Tilinpäätös ja osavuosikatsaus

Kiinnitysluottopankin tilinpäätöksestä on
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käytävä ilmi, sen lisäksi, mitä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 9 luvussa säädetään,
myönnettyjen kiinteistöluottojen ja julkisyh-
teisöluottojen määrät sekä liikkeessä olevien
kiinteistövakuudellisten ja julkisyhteisöva-
kuudellisten joukkovelkakirjalainojen määrät
sekä kiinteistöluottojen vakuuksien arvosta-
misperusteet.

Kiinnitysluottopankkiin sovelletaan, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain 157 §:ssä
säädetään talletuspankin velvollisuudesta jul-
kistaa osavuosikatsaus ja vuosikatsaus.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 129

hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hypoteekkiyhdistyksistä 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (936/1978) 1 §

ja 26 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1613/1993, seuraavasti:

1 §
Hypoteekkiyhdistys on luottolaitostoimin-

nasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitettu
luottolaitos. Sen erityistarkoituksena on etu-
päässä pitkäaikaisina lainoina hankituista va-
roista myöntää pitkäaikaisia lainoja pääasias-
sa joko kiinnitysvakuutta tai muuta turvaavaa
vakuutta vastaan.

26 §
— — — — — — — — — — — — —

Lisäpääoma voidaan maksaa takaisin aino-
astaan siten, ettei hypoteekkiyhdistyksen pe-
ruspääomaa vähennetä, ettei hypoteekkiyh-
distyksen omien varojen määrä alene pienem-
mäksi kuin luottolaitostoiminnasta annetun
lain 55 ja 86 §:ssä säädetään ja ettei minään
vuonna makseta takaisin enempää kuin puo-
let edellisen vuoden voitosta.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 130

Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (587/2003) 5 §:n

1 kohta, 6 §:n 7 kohta, 12 §:n 2 momentti, 21 § ja 31 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä
ovat, 12 §:n 2 momentti osaksi laissa 299/2005, 21 § laissa 1295/2004 ja 31 §:n 3 momentti
laissa 706/2004, sekä

lisätään 31 §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 4—6 momentti,
seuraavasti:

5 §

Valvottavat

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa

(121/2007) tarkoitettua luottolaitosta;
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva

Muulla rahoitusmarkkinoilla toimivalla
tarkoitetaan tässä laissa:
— — — — — — — — — — — — —

7) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 3 lu-
vun 2 d §:n tai 4 a luvun 3 a §:n, kaupan-
käynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetun lain 2 luvun 3 a §:n, sijoitusrahasto-
lain 16 §:n, luottolaitostoiminnasta annetun
lain 42 §:n, sijoituspalveluyrityksistä annetun

lain 14 §:n tai rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mien valvonnasta annetun lain 8 §:n nojalla
on velvollinen tekemään Rahoitustarkastuk-
selle ilmoituksen osakkeiden tai osuuksien
hankinnasta ja luovutuksesta.

12 §

Johtajan tehtävät

— — — — — — — — — — — — —
Johtajan päätökset on ennen päätöksen te-

kemistä käsiteltävä johtokunnassa, jos ne
koskevat:

1) toimiluvan myöntämistä valvottavalle,
toimilupaehtojen muuttamista, toimiluvan pe-
ruuttamista ja osuuspankkien yhteenliittymän
purkamista samoin kuin valvottavan toimin-
nan rajoittamista tai, jos asiasta päättäminen
kuuluu muulle viranomaiselle, toimiluvan pe-
ruuttamista tai toiminnan rajoittamista koske-
vaa esitystä;
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2) valvottavien sääntöjen vahvistamista,
lukuun ottamatta niihin tehtäviä vähäisiä
muutoksia;

3) rikemaksun tai seuraamusmaksun mää-
räämistä sekä julkisen huomautuksen tai va-
roituksen antamista;

4) valvottavan velvoittamista ryhtymään
toimenpiteisiin tekemänsä päätöksen täytän-
töönpanon, toteuttamansa toimenpiteen tai
menettelyn peruuttamiseksi taikka oikaisun
aikaansaamiseksi;

5) valvottavan varojen jakamisen rajoitta-
mista;

6) luottolaitostoiminnasta annetun lain
40 §:n 3 momentissa ja sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain 12 b §:n 3 momentissa
tarkoitettua kieltoa;

7) rahoitusmarkkinoiden yleistä kehitystä
koskevien merkittävien kannanottojen anta-
mista julkisuuteen.
— — — — — — — — — — — — —

21 §

Kirjanpitomääräysten antaminen

Rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle
ja sen konsolidointiryhmään kuuluvalle luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 13 §:ssä tar-
koitetulle rahoituslaitokselle valvonnan kan-
nalta tarpeellisia teknisiä määräyksiä liiketa-
pahtumien kirjaamisesta juoksevaan kirjanpi-
toon sekä taseen ulkopuolisten vastuiden kir-
jaamisesta poiketen siitä, mitä kirjanpitolain
2 luvun 4—10 §:ssä ja niiden nojalla anne-
tuissa säännöksissä säädetään.

31 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus
ulkomaiseen konsolidointiryhmään tai

rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluvassa suomalaisessa yrityksessä

— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava

1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle,
jollei Rahoitustarkastus mainitun viranomai-
sen kanssa muuta sovi, oma-aloitteisesti mai-
nitussa momentissa tarkoitettuun konsoli-
dointiryhmään tai ryhmittymään kuuluvien
valvottaviensa vakavaraisuutta, suuria asia-

kasriskejä ja muita riskikeskittymiä sekä täl-
laisten valvottavien sisäistä valvontaa ja ris-
kienhallintamenetelmiä koskevat tiedot sa-
moin kuin valvontatoiminnassaan saamansa 1
momentissa tarkoitetun konsolidointiryhmän
tai ryhmittymän rakennetta, taloudellista ase-
maa, omistusta, johtoa ja organisaatiota, toi-
mintastrategiaa, sisäistä valvontaa ja riskien-
hallintaa sekä tiedonkeruujärjestelmää ja sen
luotettavuutta koskevat olennaiset tiedot,
luottolaitostoiminnasta annetun lain 51 §:ssä
tarkoitetut keskinäisiä liiketoimia koskevat
tiedot sekä valvottaviaan koskevat merkittä-
vät päätökset sekä valvottavilleen määrää-
mänsä merkittävät seuraamukset. Rahoitus-
tarkastuksen on lisäksi ulkomaan viranomai-
sen pyynnöstä toimitettava tälle muut konso-
lidointiryhmän tai ryhmittymän valvonnan
kannalta tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot.

Rahoitustarkastuksen on sen lisäksi, mitä
sen tiedonantovelvollisuudesta muualla laissa
säädetään, viivytyksettä annettava 1 momen-
tissa tarkoitetuille ulkomaan viranomaisille
sekä niiden kotivaltion rahoitusmarkkinoiden
toiminnasta vastaaville muille viranomaisille
hallussaan olevat tiedot asioista, jotka saatta-
vat vaarantaa näissä valtioissa rahoitusmark-
kinoiden vakaan toiminnan tai aiheuttaa mer-
kittäviä häiriöitä niiden rahoitusmarkkinoiden
toiminnassa.

Jos Rahoitustarkastus tarvitsee tehtävänsä
suorittamiseksi tietoja Rahoitustarkastuksen
valvottavaa vastaavasta ulkomaisesta yrityk-
sestä, jonka kotipaikka on toisessa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, Rahoi-
tustarkastuksen on pyydettävä tällaisia tietoja
ensisijaisesti tällaisen yrityksen valvonnasta
vastaavalta viranomaiselta. Jos Rahoitustar-
kastus tarvitsee tällaisia tietoja yrityksestä,
joka kuuluu Rahoitustarkastuksen valvotta-
vaa vastaavan ulkomaisen yrityksen konsoli-
dointiryhmään, Rahoitustarkastuksen on pyy-
dettävä tietoja ensisijaisesti tällaisen yrityk-
sen konsolidoidusta valvonnasta vastaavalta
viranomaiselta.

Rahoitustarkastuksen on osaltaan myötä-
vaikutettava siihen, että 1 momentissa tarkoi-
tettujen konsolidointiryhmien valvontaa kos-
kevat periaatteet vahvistetaan kirjallisessa
valvontasopimuksessa, jonka kaikki konsoli-
dointiryhmään kuuluvien valvottavien val-
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vonnasta vastaavat viranomaiset allekirjoitta-
vat.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 131

Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun lain

(1294/2004) 1 §:n 2 momentin 2 kohta, 2 §:n 4 momentti ja 7 §:n 1 momentin 6 kohta
seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Velvollinen suorittamaan valvontamaksun

(maksuvelvollinen) on:
— — — — — — — — — — — — —

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 5 §:ssä tarkoitettua rajoitettua
luottolaitostoimintaa harjoittava osakeyhtiö ja
osuuskunta;
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Valvontamaksu

— — — — — — — — — — — — —
Suhteellinen maksu lasketaan maksuvel-

vollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen
mukaisen taseen loppusumman tai liikevaih-
don, luottolaitostoiminnasta annetun lain
55 §:n 1 momentissa tarkoitetun omien varo-
jen vähimmäismäärää koskevan korkeimman
vaatimuksen (pääomavaatimus) tai viimeksi

päättyneen kalenterivuoden lopussa hallin-
noitujen sijoitusrahastojen varojen yhteis-
määrän perusteella, jollei 3 §:stä muuta
johdu. Sijoituspalveluyrityksen liikevaih-
doksi katsotaan tuloslaskelman mukaisten
tuottojen yhteismäärä, jolloin arvopaperikau-
pan ja valuuttatoiminnan osalta mukaan lue-
taan nettotuotot. Jos nettotuotto on negatiivi-
nen, se merkitään nollaksi.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Muun perusmaksua maksavan valvonta-
maksu

Seuraavien maksuvelvollisten valvonta-
maksu muodostuu ainoastaan perusmaksusta:
— — — — — — — — — — — — —

6) luottolaitostoiminnasta annetun lain
5 §:ssä tarkoitettua rajoitettua luottolaitostoi-
mintaa harjoittavan osakeyhtiön ja osuuskun-
nan perusmaksu on 10 laskentayksikköä;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 132

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

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

annetun lain (699/2004) 22 §:n 5 ja 6 momentti,
muutetaan 2 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 4 momentti, 16 §:n otsikko

sekä 1 ja 2 momentti, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n a ja h kohta, 21 §:n 1 momentti, 22 §:n 1, 2,
4 ja 8 momentti, 24 §:n 1 momentti ja 28 §:n 2 momentti, sekä

lisätään 21 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä
uusi 4 ja 5 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyy 6 ja 7 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta

annetun lain (121/2007) 8 §:n 1 momentissa
tarkoitettua luottolaitosta ja mainitun pykälän
2 momentissa tarkoitettua ulkomaista luotto-
laitosta;
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä

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

säädetään, ryhmittymän muodostavat:
1) säännellyt yritykset, joiden välillä vallit-

see luottolaitostoiminnasta annetun lain
37 §:ssä, sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 6 a §:ssä ja vakuutusyhtiölain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu muu kuin edellä tässä py-

kälässä tarkoitettu merkittävä sidonnaisuus
sekä tällaisten yritysten tytäryritykset ja
omistusyhteysyritykset edellyttäen, että vä-
hintään yksi säännellyistä yrityksistä on ra-
hoitusalan yritys ja vähintään yksi on vakuu-
tusalan yritys ja edellyttäen, että rahoitus- ja
vakuutusalan yritysten yhteenlaskettu osuus
sekä kummankin toimialan yritysten osuus
erikseen ovat merkittäviä 4 §:n mukaisesti
lasketulla tavalla;

2) osuuspankeista ja muista osuuskunta-
muotoisista luottolaitoksista annetun lain
(1504/2001) 3 §:ssä tarkoitettuun yhteenliit-
tymään mainitun pykälän 1 momentin mu-
kaan kuuluvat yhteisöt ja sellaiset vakuutus-
alan yritykset, joihin mainituilla yhteisöillä
on yksin tai yhdessä 2 §:n 1 momentin 8 koh-
dassa tarkoitettu määräysvalta tai jotka ovat
tällaisen yhteisön omistusyhteysyrityksiä,
edellyttäen, että rahoitus- ja vakuutusalan yri-
tysten yhteenlaskettu osuus sekä kummankin
toimialan yritysten osuus erikseen ovat mer-
kittäviä 4 §:n mukaisesti lasketulla tavalla.
— — — — — — — — — — — — —
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4 §

Ryhmittymään sovellettavat kynnysarvot

— — — — — — — — — — — — —
Jos kaksi tai useampi ryhmittymän samaan

toimialaan kuuluvista yrityksistä tai sovellet-
taessa 1 momenttia, kaksi tai useampi rahoi-
tus- ja vakuutusalaan kuuluvista yrityksistä,
muodostaa konsernin, johon ei kuulu olennai-
sessa määrin muun alan yrityksiä ja joka
laatii konsernitilinpäätöksen, taseen sijasta
otetaan näiden yritysten osalta huomioon
konsernin tase sovellettaessa 1—3 momentin
säännöksiä. Taseen ja konsernitaseen loppu-
summaan lisätään tätä pykälää sovellettaessa
taseen ulkopuolisten sitoumusten luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 58 §:n mukaisesti
laskettu luottovasta-arvo. Omistusyhteysyri-
tyksen taseen loppusummasta, taseen ulko-
puolisista sitoumuksista, pääomavaatimuk-
sesta ja liiketoiminnan tuotoista otetaan tätä
pykälää sovellettaessa huomioon ryhmitty-
mään kuuluvien yritysten omistusyhteysyri-
tyksessä yhteensä omistamaa osuutta vas-
taava määrä. Jos omistusyhteys perustuu ko-
konaan tai osittain oikeuteen nimittää tai
erottaa hallituksen jäseniä, taseen loppusum-
masta, taseen ulkopuolisista sitoumuksista,
pääomavaatimuksesta ja liiketoiminnan tuo-
toista otetaan tätä pykälää sovellettaessa huo-
mioon määrä, joka vastaa nimittämis- tai
erottamisoikeuden kohteena olevien hallituk-
sen jäsenten osuutta hallituksen jäsenten ko-
konaismäärästä, jos tällä tavoin laskettu
määrä on suurempi kuin omistusosuuden pe-
rusteella laskettu määrä.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Yleissäännös riskien hallinnasta

Ryhmittymän emoyrityksellä on oltava
ryhmittymän tehokkaan riskienhallinnan
mahdollistava luotettava hallinto sekä ryh-
mittymän toimintaan nähden riittävä sisäinen
valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestel-
mät.

Ryhmittymän omistusyhteisöllä sekä ryh-
mittymään kuuluvalla rahoitus- ja vakuutus-
alan yrityksellä on oltava tehokkaan riskien-

hallinnan mahdollistava luotettava hallinto
sekä toimintaansa nähden riittävä sisäinen
valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestel-
mät.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Taloudellisen aseman valvonnan
soveltamisala

Sovellettaessa 18—23 §:ää ryhmittymään
luetaan 3 §:stä poiketen ainoastaan rahoitus-
ja vakuutusalan yritykset sekä ryhmittymän
omistusyhteisö sekä sovellettaessa
18—20 §:ää lisäksi luottolaitostoiminnasta
annetun lain 76 §:n 3 momentissa tarkoitetut
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen
muut tytäryritykset kuin rahoitus- tai vakuu-
tusalan yritykset. Sovellettaessa 21—23 §:ää
ryhmittymään luetaan edellä tässä momen-
tissa tarkoitetuista yrityksistä ainoastaan ryh-
mittymän emoyritys ja sen tytäryritykset sekä
näiden kirjanpitolaissa tarkoitetut yhteisyri-
tykset.
— — — — — — — — — — — — —

18 §

Ryhmittymään kuuluvien yritysten omien
varojen ja omien varojen vähimmäismäärän

laskeminen

Sovellettaessa tämän luvun säännöksiä
ryhmittymään kuuluvan yrityksen omilla va-
roilla ja omien varojen vähimmäismäärällä
tarkoitetaan:

a) luottolaitostoiminnasta annetun lain
45—48 §:n mukaisia omia varoja ja 55 §:n
1 momentin mukaista omien varojen vähim-
mäismäärää, kun kyseessä on suomalainen tai
muu kuin d kohdassa tarkoitettu ulkomainen
luottolaitos, luottolaitoksen tai sijoituspalve-
luyrityksen omistusyhteisö, sellaisen ryhmit-
tymän omistusyhteisö, jossa rahoitustoimi-
alan osuus on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan
mukaisesti laskettuna suurempi kuin vakuu-
tustoimialan osuus, taikka sellainen muu ra-
hoitusalan yritys, joka on luottolaitoksen, si-
joituspalveluyrityksen, niiden omistusyhtei-
sön taikka ryhmittymän omistusyhteisön ty-
tär- tai omistusyhteysyritys;
— — — — — — — — — — — — —
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h) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista
toimintapääomaa ja luottolaitostoiminnasta
annetun lain 55 §:n 1 momentin mukaista
omien varojen vähimmäismäärää, kun ky-
seessä on 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettu vakuu-
tusomistusyhteisö, palveluyritys, rahastoyhtiö
tai säilytysyhteisö taikka sellaisen ryhmitty-
män omistusyhteisö, jossa vakuutustoimialan
osuus on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukai-
sesti laskettuna suurempi kuin rahoitustoimi-
alan osuus.

21 §

Asiakasriskit ja niiden ilmoittaminen

Ryhmittymään kuuluvan yrityksen asia-
kasriskillä tarkoitetaan tässä laissa yrityksen
sellaisten varojen ja taseen ulkopuolisten si-
toumusten yhteismäärää, joiden vastapuoleen
liittyvä maksukyvyttömyysriski kohdistuu sa-
maan luonnolliseen tai oikeushenkilöön tai
tällaisen henkilön kanssa samassa olennai-
sessa taloudellisessa etuyhteydessä olevaan
luonnolliseen tai oikeushenkilöön. Asiakas-
riskien määrää laskettaessa varat ja taseen
ulkopuoliset sitoumukset otetaan huomioon
niin kuin luottolaitostoiminnasta annetun lain
60 §:ssä säädetään. Taseen ulkopuolisiin si-
toumuksiin rinnastetaan luotto- ja takausva-
kuutus.

Ryhmittymän asiakasriskit lasketaan yh-
distelemällä ryhmittymään kuuluvien yritys-
ten asiakasriskit noudattaen soveltuvin osin,
mitä konsernitilinpäätöksen laatimisesta on
säädetty.
— — — — — — — — — — — — —

Asiakasriskin katsotaan kohdistuvan takaa-
jaan, jos toinen luottolaitos tai ulkomainen
luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai siihen
rinnastettava ulkomainen yritys taikka vakuu-
tusyhtiö tai siihen rinnastettava ulkomainen
vakuutuslaitos on antanut omavelkaisen taka-
uksen asiakkaan puolesta. Takauksen on täy-
tettävä luottolaitostoiminnasta annetun lain
60 §:n mukaiset ehdot.

Jos ryhmittymään kuuluvalla rahoitusalan
yrityksellä on luottolaitostoiminnasta annetun
lain 64 §:ssä tarkoitettu kaupankäyntivarasto,
kaupankäyntivaraston liittyvät asiakasriskit
lasketaan sijoituspalveluyritysten ja luottolai-
tosten omien varojen riittävyydestä annetun

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2006/49/EY 29—32 artiklan mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset

Ryhmittymän asiakasriski ei saa nousta
sellaiseen määrään, joka ylittää 25 prosenttia
tai, jos asiakasyhteisö on ryhmittymään kuu-
luvan yrityksen emo- tai tytäryritys taikka
emoyrityksen tytäryritys, 20 prosenttia ryh-
mittymän omista varoista.

Ryhmittymän suurten asiakasriskien yh-
teenlaskettu määrä ei saa nousta sellaiseen
määrään, joka ylittää 800 prosenttia ryhmitty-
män omista varoista.
— — — — — — — — — — — — —

Tämän pykälän 1 ja 2 momentissa säädet-
tyjä rajoituksia laskettaessa ei oteta huo-
mioon asiakasriskejä, jotka kohdistuvat ryh-
mittymään kuuluvan yrityksen tytäryrityk-
seen, jos tytäryritys on rahoitus- tai vakuutus-
alan yritys. Muista asiakasriskeistä, joita ei
oteta huomioon mainittuja rajoituksia lasket-
taessa, säädetään valtiovarainministeriön ase-
tuksella.
— — — — — — — — — — — — —

Poiketen siitä, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa tar-
koitettuun ryhmittymään sovelletaan, mitä
osuuspankeista ja osuuskuntamuotoisista
luottolaitoksista annetun lain 6 §:ssä sääde-
tään yhteenliittymän asiakasriskeistä.

24 §

Keskinäisten liiketoimien valvonta

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava koor-
dinoivalle valvontaviranomaiselle luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 51 §:ssä tarkoite-
tut ryhmittymän kuuluvan luottolaitoksen
keskinäisiä liiketoimia koskevat tiedot sekä
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 31 §:n
nojalla saamansa vastaavat tiedot ryhmitty-
mään kuuluvan sijoituspalveluyrityksen kes-
kinäisistä liiketoimista. Vakuutusvalvontavi-
raston on vastaavasti ilmoitettava koordinoi-
valle valvontaviranomaiselle vakuutusyhtiö-
lain 14 b luvun 8 §:n ja vakuutusyhdistyslain
12 a luvun 8 §:n nojalla saamansa tiedot.
— — — — — — — — — — — — —
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28 §

Konsernitilinpäätös

— — — — — — — — — — — — —
Sellaisten konserniyritysten tilinpäätökset,

joihin sovelletaan luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 9 lukua tai vakuutusyhtiölain

10 lukua, saadaan yhdistellä konsernitilinpää-
tökseen muuttamatta näiden säännösten edel-
lyttämiä tilinpäätösperiaatteita.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 133

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun

4 §:n 1 momentin 4 kohta ja 4 momentin 1 kohta, sellaisena kuin niistä on 1 momentin 4 kohta
laissa 228/2004, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

4 §
Tässä laissa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
4) arvopaperinvälittäjällä sijoituspalvelu-

yrityksistä annetun lain (579/1996) 4 §:ssä
tarkoitettua sijoituspalveluyritystä sekä ulko-
maisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta
tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun
lain (580/1996) 2 §:ssä tarkoitettua ulko-
maista sijoituspalveluyritystä, luottolaitostoi-
minnasta annetun lain (121/2007) 8 §:n 1
momentissa tarkoitettua luottolaitosta, joka
yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan
tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa tarkoitettuja sijoituspalveluita, ulko-
maisen luotto- ja rahoituslaitoksen toimin-
nasta Suomessa annetun lain (1608/1993)
2 §:ssä tarkoitettua luotto- ja rahoituslaitosta,
joka toimilupansa mukaan tarjoaa sijoituspal-
veluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettuja
sijoituspalveluita, sekä sellaista sijoitusrahas-

tolain 2 §:ssä tarkoitettua rahastoyhtiötä ja
ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suo-
messa annetun lain (225/2004) 2 §:ssä tarkoi-
tettua ulkomaista rahastoyhtiötä, joka toimi-
lupansa mukaan harjoittaa sijoitusrahastolain
5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa;
— — — — — — — — — — — — —

Tässä laissa tarkoitetaan ammattimaisella
sijoittajalla:

1) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
4 §:ssä tarkoitettua sijoituspalveluyritystä,
luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 §:n
1 momentissa tarkoitettua luottolaitosta, sijoi-
tusrahastolaissa tarkoitettua rahastoyhtiötä,
vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) tarkoitettua
vakuutusyhtiötä, työeläkevakuutusyhtiöistä
annetussa laissa (354/1997) tarkoitettua kes-
kinäistä vakuutusyhtiötä ja vakuutusosakeyh-
tiötä sekä näihin rinnastettavaa ulkomaista
viranomaisvalvonnassa olevaa yhteisöä;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 134

sijoitusrahastolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 35 §,
muutetaan 6 §:n 5 momentti, 30 c §:n 4 momentti ja 39 §, sellaisena kuin niistä ovat 6 §:n

5 momentti ja 30 c § laissa 224/2004, seuraavasti:

6 §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön, joka harjoittaa 5 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua toimintaa, on aina 1—4
momentista riippumatta täytettävä lisäksi si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 31 §:ssä
säädetyt vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —

30 c §
— — — — — — — — — — — — —

Rahastoyhtiön omien varojen laskentaan
sovelletaan, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain (121/2007) 45—48 §:ssä sääde-
tään.

39 §
Kultakin tilikaudelta on laadittava erikseen

rahastoyhtiön ja kunkin sijoitusrahaston
osalta tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskel-
man ja taseen sekä tuloslaskelman ja taseen
liitteenä ilmoitettavat tiedot. Tilinpäätökseen
on liitettävä toimintakertomus.

Rahastoyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan,
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 146
ja 148—155 §:ssä säädetään.

Rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tuloslas-
kelman ja taseen kaavasta sekä tuloslaskel-
man ja taseen liitetiedoista sekä toimintaker-
tomuksessa ilmoitettavista tiedoista säädetään
valtiovarainministeriön asetuksella. Valtiova-
rainministeriön on ennen asetuksen antamista
pyydettävä Rahoitustarkastuksen ja kirjanpi-
tolautakunnan lausunto.

Rahoitustarkastus antaa tarkemmat mää-
räykset 1 momentissa tarkoitetun tilinpäätök-
sen laatimisesta. Ennen määräyksen anta-
mista Rahoitustarkastuksen on pyydettävä
siitä valtiovarainministeriön ja kirjanpitolau-
takunnan lausunto. Jos Rahoitustarkastuksen
ohje tai lausunto, joka koskee tämän pykälän
tai sen nojalla annetun valtiovarainministe-
riön asetuksen soveltamista, on kirjanpitolain
tai -asetuksen tai osakeyhtiölain yleisen so-
veltamisen kannalta merkittävä, Rahoitustar-
kastuksen on ennen ohjeen tai lausunnon an-
tamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakun-
nan lausunto.

Rahoitustarkastus voi rahastoyhtiön hake-
muksesta erityisestä syystä määräajaksi
myöntää luvan poiketa 4 momentissa tarkoi-
tetuista säännöksistä, jos poikkeus on tarpeen

HE 21/2006
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oikean ja riittävän kuvan saamiseksi hakijan
taikka sijoitusrahaston toiminnan tuloksesta
ja taloudellisesta asemasta. Jos asia on kirjan-
pitolain tai -asetuksen taikka osakeyhtiölain
tilinpäätöstä koskevien säännösten yleisen
soveltamisen kannalta merkittävä, Rahoitus-
tarkastuksen on ennen asian ratkaisemista
pyydettävä lupahakemuksesta kirjanpitolau-
takunnan lausunto.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Rahastoyhtiöön sovelletaan, mitä luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 184 §:ssä sääde-
tään. Rahastoyhtiöön, joka harjoittaa 5 §:n
2 momentissa tarkoitettua toimintaa, sovelle-
taan lisäksi, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 177—181 ja 183 §:ssä säädetään.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 135

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996)

29 ja 30 §, sellaisina kuin ne ovat, 29 § laeissa 1347/1997 ja 70/2003 sekä 30 § mainitussa
laissa 1347/1997,

muutetaan 6, 21 ja 31 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 § mainitussa laissa 1347/1997 ja laeissa
48/2002 ja 705/2004, 21 § mainitussa laissa 1347/1997 ja laissa 650/2006, 31 § mainituissa
laeissa 1347/1997, 48/2002, 705/2004 ja 650/2006 sekä laissa 596/2003, sekä

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 1347/1997, uusi 6 momentti
seuraavasti:

5 §

Määritelmät

— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on saatuaan tiedon

siitä, että muusta yrityksestä kuin luottolai-
toksesta tai sijoituspalveluyrityksestä on tul-
lut luottolaitoksen emoyritys tehtävä viipy-
mättä päätös siitä, onko yritystä pidettävä
3 momentissa tarkoitettuna omistusyhteisönä.

6 §

Konsolidointiryhmä

Konsolidointiryhmällä tarkoitetaan tässä
laissa konsernia, jonka muodostavat konser-

nin emoyritys, joka on suomalainen tai ulko-
mainen sijoituspalveluyritys tai sijoituspalve-
luyrityksen emoyrityksenä oleva suomalainen
tai ulkomainen omistusyhteisö (konsolidoin-
tiryhmän emoyritys), sekä emoyrityksen suo-
malaiset ja ulkomaiset tytäryritykset, jotka
ovat muita sijoituspalveluyrityksiä, luottolai-
toksia, rahoituslaitoksia tai palveluyrityksiä
(konsolidointiryhmän tytäryritys). Konser-
nilla, emoyrityksellä ja tytäryrityksellä tar-
koitetaan tässä laissa kirjanpitolaissa
(1336/1997) tarkoitettua konsernia, emoyri-
tystä ja tytäryritystä sekä niihin rinnastettavaa
ulkomaista konsernia, emoyritystä ja tytäryri-
tystä.

Konsolidointiryhmän emoyrityksenä ole-
vaan sijoituspalveluyritykseen ja siihen rin-
nastettavaan omistusyhteisön tytäryrityksenä
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olevaan sijoituspalveluyritykseen sovelletta-
van konsolidoidun valvonnan soveltamis-
alasta säädetään erikseen 31 §:ssä ja luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 72 §:ssä.

21 §

Tilinpäätös, toimintakertomus ja osa-
vuosikatsaus

Sijoituspalveluyrityksen tilinpäätökseen,
toimintakertomukseen, osavuosikatsaukseen
ja vuosikatsaukseen sovelletaan, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 146—
157 §:ssä säädetään.

31 §

Taloudellisen aseman valvonta

Sijoituspalveluyritykseen sovelletaan luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 5
ja 6 luvun säännöksiä, lukuun ottamatta mai-
nitun lain 44, 53, 66, 71, 80 ja 81 §:ää. Sovel-
lettaessa mainitun lain 55 §:ää, siinä mainitun
44 §:n sijasta sovelletaan tämän lain 13 §:ää.

Mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain

72 §:ssä säädetään konsolidoidun taloudelli-
sen aseman valvonnasta, ei sovelleta sijoitus-
palveluyritykseen, jonka emoyritys on Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
(ETA-valtio) toimiluvan saanut luottolaitos
taikka tällaisessa valtiossa oleva omistusyh-
teisö, joka on samalla ETA-valtiossa toimilu-
van saaneen luottolaitoksen emoyritys, edel-
lyttäen, että luottolaitosta valvotaan sen kon-
solidoidun taloudellisen aseman perusteella.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Sijoituspalveluyrityksiin sovelletaan, mitä
luottolaitostoiminnasta annetun lain
177—184 §:ssä säädetään. Sijoituspalveluyri-
tyksiin ei sovelleta sijoituspalveluyritysten ja
luottolaitosten omien varojen riittävyydestä
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2006/49/EY 45 ja 46 artiklaa.

Tämän lain 31 §:ää ei ennen 1 päivää tam-
mikuuta 2011 sovelleta sijoituspalveluyrityk-
seen, joka toimiluvan ehtojen nojalla saa tar-
jota sijoituspalvelua yksinomaan hyödyke-
markkinoihin liittyvillä johdannaissopimuk-
silla.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

468 N:o 135



L a k i

N:o 136

vakuutusyhtiölain 14 b luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 b luvun

1 §:n 4 ja 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 707/2004, seuraavasti:

14 b luku

Vakuutusyritysryhmän lisävalvonta

1 §
Tässä luvussa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
4) osakasyrityksellä emoyritystä tai sel-

laista oikeushenkilöä, jolla on omistusyhteys
toisessa yrityksessä;

5) sidosyrityksellä tytäryritystä tai sellaista
yritystä, jossa oikeushenkilöllä on omistusyh-
teys;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

HE 21/2006
TaVM 25/2006
EV 252/2006

469

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20060021


L a k i

N:o 137

vakuutusyhdistyslain 12 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 12 a

luvun 1 §:n 4 ja 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 709/2004 seuraavasti:

12 a luku

Vakuutusyritysryhmän lisävalvonta

1 §
Tässä luvussa tarkoitetaan:

— — — — — — — — — — — — —
4) osakasyrityksellä emoyritystä tai sel-

laista oikeushenkilöä, jolla on omistusyhteys
toisessa yrityksessä;

5) sidosyrityksellä tytäryritystä tai sellaista
yritystä, jossa oikeushenkilöllä on omistusyh-
teys;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 138

takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta 19 päivänä maaliskuuta 1999 annetun

lain (361/1999) 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1514/2001, seuraavasti:

10 §

Yhteisömuodon ja -rakenteen muutokset

— — — — — — — — — — — — —
Jos luottolaitostoiminnasta annetun lain

(121/2007) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
luottolaitokseen sulautuu toinen luottolaitos

tai muu yhteisö, luottolaitokselle yleistakauk-
sen antanut takaaja vastaa myös sulautumisen
jälkeen syntyvistä veloista, vaikkei 1 momen-
tissa tarkoitettua ilmoitusta ole tehty.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

HE 21/2006
TaVM 25/2006
EV 252/2006
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L a k i

N:o 139

tilisiirtolain 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä heinäkuuta 1999 annetun tilisiirtolain (821/1999) 2 §:n 1 momentin

1 kohdan a alakohta seuraavasti:

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) luottolaitoksella
a) luottolaitostoiminnasta annetun lain

(121/2007) 8 §:n 1 momentissa ja ulkomaisen

luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suo-
messa annetun lain (1608/1993) 2 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettua luottolaitosta;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 140

rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä tammikuuta 2004 annetun rahoitusvakuuslain (11/2004) 3 §:n 2

momentin 3 kohta seuraavasti:

3 §

Määritelmiä

— — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa tarkoitetaan laitoksella:

— — — — — — — — — — — — —
3) luottolaitostoiminnasta annetun lain

(121/2007) 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua
luottolaitosta ja 13 §:ssä tarkoitettua rahoitus-
laitosta, sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain (579/1996) 4 §:ssä tarkoitettua sijoitus-
palveluyritystä, sijoitusrahastolain (48/1999)

2 §:n 3 kohdassa tarkoitettua rahastoyhtiötä
ja 5 kohdassa tarkoitettua säilytysyhteisöä,
vakuutusyhtiölain (1062/1979) 1 luvun
3 §:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä, työelä-
kevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997)
1 §:ssä tarkoitettua työeläkevakuutusyhtiötä
ja vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 1 luvun
1 §:n 2 momentissa tarkoitettua vakuutusyh-
distystä;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 141

kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 14 §:n 4 mo-

mentti, sellaisena kuin se on laissa 230/2004, seuraavasti:

14 §
— — — — — — — — — — — — —

Rekisteriviranomaisen on ennen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (121/2007) 30 tai
31 §:ssä tarkoitetun yhtiöjärjestyksen tai
sääntöjen muutoksen hyväksymistä varattava

Rahoitustarkastukselle vähintään 30 vuoro-
kautta aikaa lausua yhtiöjärjestyksen tai sään-
töjen muutoksesta.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 142

panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan panttilainauslaitoksista 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1353/1992)

33 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 769/1997, seuraavasti:

33 §
— — — — — — — — — — — — —

Panttilainauslaitoksella on oikeus antaa
1 momentissa tarkoitettuja tietoja luottolai-
tostoiminnasta annetun lain (121/2007) 8 §:n
1 momentissa tarkoitetulle samaan konserniin

kuuluvalle luottolaitokselle, jos tiedon anta-
minen on vastaanottavan luottolaitoksen ris-
kien hallinnan kannalta tarpeen.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 143

kilpailunrajoituksista annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kilpailunrajoituksista 27 päivänä toukokuuta 1992 annetun lain (480/1992) 11 a

§:n 2 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on laissa 303/1998, seuraavasti

11 a §
— — — — — — — — — — — — —

Mitä tässä laissa säädetään liikevaihdosta,
koskee:

1) niiden luottolaitosten, sijoituspalveluyri-
tysten ja muiden rahoituslaitosten, joihin so-
velletaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 9 luvun säännöksiä, mainitun lain

mukaisesti laaditun tuloslaskelman mukaisten
tuottoerien yhteenlaskettua määrää lukuun ot-
tamatta satunnaisia tuottoja; sekä
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 144

sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

(516/2004) 33 §:n 6 momentti seuraavasti:

33 §

Ohjaus- ja valvontaviranomaisten tiedon-
saantioikeus

— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä säädetty tiedonsaantioi-

keus ei koske luottolaitostoiminnasta annetun
lain (121/2007) 141 §:ssä tai oikeudenkäy-
miskaaren 17 luvun 24 §:n 2 ja 3 momentissa
tarkoitettuja tietoja.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 145

rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä 30 päivänä tammikuuta 1998 annetun

lain (68/1998) 3 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohta, sellaisena kuin niistä on 5 kohta laissa 365/2003,
seuraavasti:

3 §

Ilmoitusvelvolliset

Tässä laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvolli-
sia ovat:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettu luotto- ja rahoituslai-
tos;
— — — — — — — — — — — — —

5) luottolaitostoiminnasta annetun lain
5 §:ssä tarkoitettua rajoitettua luottolaitostoi-
mintaa harjoittava osakeyhtiö tai osuuskunta;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 146

eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain
2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista 26 päi-

vänä marraskuuta 1999 annetun lain (1084/1999) 2 §:n 1 momentin 1 kohta seuraavasti:

2 §

Määritelmiä

Selvitysjärjestelmällä tarkoitetaan tässä
laissa sääntöihin perustuvaa järjestelmää:

1) jota keskuspankki, luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (121/2007) 8 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu luottolaitos, arvopaperi-
markkinalain (495/1989) 1 luvun 4 §:n 2 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitettu selvitysyhteisö,

kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja ter-
miineillä annetun lain (772/1988) 1 luvun
3 §:ssä tarkoitettu optioyhteisö taikka edellä
mainittuja vastaava ulkomainen yhteisö yllä-
pitää yksin tai yhdessä muiden tässä koh-
dassa tarkoitettujen yhteisöjen kanssa; tai
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 147

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain (360/1968)

5 §:n 6 a kohta, 8 §:n 1 momentin 2 a ja 11 kohta sekä 51 §:n 1 momentin 4 kohta, sellaisena
kuin ne ovat, 5 §:n 6 a kohta, 8 §:n 1 momentin 2 a kohta ja 51 §:n 1 momentin 4 kohta laissa
1138/2005 ja 8 §:n 1 momentin 11 kohta laissa 231/2004, seuraavasti:

5 §
Edellä 4 §:ssä tarkoitettuja veronalaisia

elinkeinotuloja ovat muun ohessa:
— — — — — — — — — — — — —

6 a) luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 151 §:n 1 momentissa tarkoite-
tuista kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä
rahoitusvälineistä kirjanpitoon mainitun py-
kälän 5 momentin tai vastaavan ulkomaisen
lainsäädännön nojalla tuotoiksi kirjatut rahoi-
tusvälineiden arvonnousut, sekä
— — — — — — — — — — — — —

8 §
Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja vähennyskel-

poisia menoja ovat muun ohessa:
— — — — — — — — — — — — —

2 a) luottolaitostoiminnasta annetun lain
151 §:n 1 momentissa tarkoitetuista, kaupan-
käyntitarkoituksessa pidetyistä rahoitusväli-
neistä kirjanpitoon mainitun pykälän 5 mo-
mentin tai vastaavan ulkomaisen lainsäädän-

nön nojalla kuluiksi kirjatut saamistodistus-
ten, arvopaperien ja johdannaissopimusten
arvonalenemiset,
— — — — — — — — — — — — —

11) talletuspankkien ja ulkomaisten luotto-
laitosten Suomessa olevien sivuliikkeiden la-
kisääteiset suoritukset luottolaitostoiminnasta
annetussa laissa tarkoitetuille talletussuoja- ja
vakuusrahastoille sekä sijoituspalveluyritys-
ten, luottolaitosten ja rahastoyhtiöiden sekä
ulkomaisten sijoituspalveluyritysten, luotto-
laitosten ja rahastoyhtiöiden Suomessa ole-
vien sivukonttoreiden ja sivuliikkeiden laki-
sääteiset suoritukset sijoituspalveluyrityksistä
annetussa laissa (579/1996) tarkoitetulle si-
joittajien korvausrahastolle,
— — — — — — — — — — — — —

51 §
Hyödyke siirretään elinkeinotulolähteessä

omaisuuslajista toiseen seuraavasti:
— — — — — — — — — — — — —
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4) luottolaitostoiminnasta annetun lain
151 §:n 1 momentissa tarkoitetut kaupan-
käyntitarkoituksessa pidetyt rahoitusvälineet
todennäköistä luovutushintaa vastaavasta
määrästä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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L a k i

N:o 148

arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 13 a §:n

2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 325/2003, seuraavasti:

13 a §
— — — — — — — — — — — — —

Verovelvollisuusryhmään voi kuulua vain:
— — — — — — — — — — — — —

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 15 §:ssä tarkoitettu omistusyh-
teisö tai kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 3

luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu vakuu-
tuskonsernin emoyhteisö;
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 149

luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien
varojen vähimmäismäärän ja suuria asiakasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksellä säädetään 9 päivänä helmikuuta 2007 luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (121/2007) 92 §:n ja 30 päivänä heinäkuuta 2004 rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 22 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään luottolaitos-
toiminnasta annetun lain (121/2007, jäljem-
pänä laki) 92 §:n nojalla lain 55 §:ssä sääde-
tyn luottolaitoksen omien varojen vähim-
mäismäärän ja lain 69 §:ssä säädettyjen asia-
kasriskejä koskevien rajoitusten laskemisesta
sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetun lain (699/2004) 22 §:ssä
säädettyjen asiakasriskejä koskevien rajoitus-
ten laskemisesta. Mitä tässä asetuksessa sää-
detään luottolaitoksesta, sovelletaan sijoitus-
palveluyrityksistä annetun lain (579/1996)
31 §:n nojalla myös mainitussa laissa tarkoi-
tettuun sijoituspalveluyritykseen.

2 §

Tarkemmat määräykset

Rahoitustarkastus voi antaa lain 93 §:n no-

jalla tarkempia määräyksiä tämän asetuksen
soveltamisesta.

2 luku

Omien varojen vähimmäismäärä

3 §

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavan omien
varojen vähimmäismäärän laskemiseen

sovellettavat riskikertoimet

Käytettäessä lain 58 §:ssä tarkoitettua va-
kiomenetelmää omien varojen vähimmäis-
määrän laskemiseen sovelletaan joko kiin-
teitä riskikertoimia tai ulkoisten luottoluoki-
tusten perusteella määräytyviä riskikertoimia
niin kuin tämän asetuksen liitteessä sääde-
tään.

Ulkoisten luottoluokitusten soveltamista
varten Rahoitustarkastuksen on jaettava kun-
kin lain 58 §:n 3 momentissa tarkoitetun luot-
toluokituslaitoksen käyttämät luokitukset tä-
män asetuksen liitteenä olevasta taulukosta
ilmeneviin riskiluokkiin, joiden perusteella
sovellettava riskikerroin määräytyy käytettä-
essä ulkoisia luottoluokituksia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY (32006L0048); EUVL N:o L 177, 30.6.2006, s. 1
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Varoihin ja taseen ulkopuolisiin sitoumuk-
siin, joihin ei sovelleta liitteen mukaisesti
määräytyvää riskikerrointa, sovelletaan
100 prosentin riskikerrointa.

4 §

Riskikertoimia koskevat poikkeukset

Sovellettaessa lain 55 §:n 1 momenttia
0 prosentin riskikerrointa saadaan, poiketen
siitä, mitä jäljempänä tässä asetuksessa sää-
detään, soveltaa 2 momentissa säädetyin
edellytyksin saamisiin ja taseen ulkopuolisiin
sitoumuksiin, joiden vastapuolena on luotto-
laitoksen kanssa samaan konsolidointiryh-
mään kuuluva suomalainen yritys taikka, jos
luottolaitos kuuluu osuuspankkien yhteenliit-
tymään, keskusyhteisö tai sen jäsenluottolai-
tos, joka kuuluu yhteenliittymän keskinäisen
yhteisvastuun piiriin. Mitä tässä momentissa
sanotaan luottolaitoksen kanssa samaan kon-
solidointiryhmään kuuluvasta yrityksestä, so-
velletaan vastaavasti luottolaitoksen kanssa
samaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluvaan luottolaitokseen ja sijoituspalvelu-
yritykseen, jos rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
män vakavaraisuus lasketaan valtioneuvoston
asetuksen 1193/2004 liitteen 1 mukaisesti.
Mitä tässä momentissa sanotaan konsolidoin-
tiryhmästä, ei sovelleta konsolidointiryh-
mään, jonka emoyritys sijaitsee muussa kuin
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val-
tiossa (ETA-valtio).

Edellä 1 momentissa tarkoitetun riskiker-
toimen soveltamisen edellytyksenä on sen li-
säksi, mitä 1 momentissa säädetään, että luot-
tolaitokseen ja sen vastapuoleen sovelletaan
yhtenäisiä riskien arviointi-, mittaamis- ja
valvontaperiaatteita ja että omien varojen
siirrolle tai velkojen takaisinmaksulle vasta-
puolelta luottolaitokselle ei ole ennakoita-
vissa olevia käytännöllisiä tai oikeudellisia
esteitä.

5 §

Taseen ulkopuolisiin sitoumuksiin
sovellettavat luottovasta-arvot

Lain 58 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
luottovasta-arvojen määräämistä varten ta-

seen ulkopuoliset sitoumukset, jaetaan seu-
raaviin ryhmiin:

I ryhmä (täysi riski):
Takaussitoumukset, luottojohdannaissopi-

mukset ja muut suorat luoton vastineet
Varojen termiiniostot
Talletuksentekosopimukset
Myydyt arvopaperit, joihin liittyy takaisin-

myyntioptio
Muut niihin rinnastettavat sitoumukset
II ryhmä (keskisuuri riski):
Urakka-, toimitus- ja vientitakuusitoumuk-

set
Merkintäsitoumukset ja niihin liittyvät li-

säluottojärjestelyt
Sitovat luottolupaukset ja -järjestelyt, joi-

den alkuperäinen voimassaoloaika on yli
vuoden

Muut niihin rinnastettavat sitoumukset
III ryhmä (pieni riski):
Remburssit ja muut lyhytaikaisiin kauppa-

tapahtumiin liittyvät sitoumukset
Sitovat luottolupaukset, joiden alkuperäi-

nen voimassaoloaika on enintään vuosi
IV ryhmä (erittäin pieni riski):
Ehdoitta irtisanottavissa olevat luottolupa-

ukset
Sitoumuksen luottovasta-arvo lasketaan

kertomalla sitoumuksen nimellisarvo, tai mil-
loin sitoumus koskee arvopaperin hankki-
mista, arvopaperin markkina-arvo ryhmässä
I kertoimella 1, ryhmässä II kertoimella 0,5 ja
ryhmässä III kertoimella 0,2. Ryhmään IV
kuuluvien sitoumusten luottovasta-arvo on 0.

6 §

Sisäisten luottoluokitusten menetelmän
soveltaminen

Jos luottolaitos on lain 59 §:n 1 momentin
nojalla saanut luvan laskea valtioihin ja kes-
kuspankkeihin, luottolaitoksiin ja yrityksiin
kohdistuvan luottoriskin kattamiseksi vaadit-
tavan omien varojen vaatimuksen soveltaen
omia tappio-osuus- tai luottovasta-arvokertoi-
mia, juoksuaika lasketaan soveltaen direktii-
vin liitteen VII osan 2 kohtia 13 ja 15.
Muussa tapauksessa sovelletaan mainitun liit-
teen ja osan kohtaa 12.

Käytettäessä lain 59 §:n 1 momentissa tar-
koitettua menetelmää julkisyhteisö sekä vä-
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hittäissaamisen vastapuoli saamisryhmästä
riippumatta katsotaan maksukyvyttömäksi,
kun saaminen on ollut erääntyneenä 90 päi-
vää tai, jos vastapuolena on toisessa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
oleva asiakas, kun saamisen pääoma tai
korko on ollut maksamatta asiakkaan kotival-
tion lainsäädännössä säädetyn ajan, kuitenkin
enintään 180 päivää.

Lain 59 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa
voidaan myöntää luottolaitokselle, joka ei
käytä omia tappio-osuus- ja luottovasta-arvo-
kerroinestimaatteja valtioihin, keskuspank-
keihin luottolaitoksiin ja yrityksiin, jos luot-
tolaitoksen käytettävissä on mainitussa pykä-
lässä tarkoitettujen menetelmien soveltami-
sen edellytyksenä olevat tiedot vähintään
kahden vuoden ajalta. Luvan ehdoksi on ase-
tettava, että luvan myöntämistä seuraavan
vuoden kuluttua luottolaitoksen käytettävissä
on tiedot kolmelta vuodelta, sitä seuraavan
vuoden kuluttua neljältä vuodelta ja sen jäl-
keen viideltä vuodelta. Luvan ehtona on, että
direktiivin VII liitteen 4 osan 49, 54 ja 63
kappaleen edellyttämä varovaisuus lyhyttä
ajanjaksoa koskevien tietojen soveltamisessa
on otettu huomioon riittävällä tavalla riskipa-
rametrien määrittämisessä. Lisäksi käytettä-
vien tietoja tulee olla niin pitkältä ajalta, että
voidaan varmistua siitä, että omia varoja kos-
keva laskelma on riittävän luotettava.

7 §

Luottoriskin vähentämismenetelmien
soveltaminen

Sovellettaessa lain 60 §:ää noudatetaan sen
lisäksi, mitä direktiivin 90—93 artiklassa ja
VIII liitteessä määrätään, mitä jäljempänä
tässä pykälässä säädetään.

Asuinkiinteistövakuus saadaan ottaa huo-
mioon luottoriskiä vähentävänä sen estä-
mättä, että velallisen maksukyky riippuu va-
kuuden tuotosta. Asuinkiinteistövakuudella
tarkoitetaan tätä asetusta sovellettaessa asuin-
kiinteistöjä ja asunto-osakeyhtiölain
(809/1991) 1 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön
osakkeita ja niihin rinnastettavia osuuksia.

Liikekiinteistövakuus saadaan ottaa huo-
mioon luottoriskiä vähentävänä ainoastaan
käytettäessä lain 59 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettuja sisäisten luottoluokitusten menetelmiä
ja edellyttäen, että velallisen maksukyky ei
olennaisesti riipu kiinteistövakuuden tuo-
tosta. Edellä sanotun estämättä liikekiinteis-
tövakuus, joka sijaitsee toisessa ETA-val-
tiossa, saadaan ottaa huomioon soveltaen
mainitussa valtiossa voimassa olevia sään-
nöksiä. Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden
osakkeet ja osuudet saadaan rinnastaa asunto-
osakeyhtiöiden osakkeisiin ja osuuksiin.

Käytettäessä lain 59 §:n 1 momentissa tar-
koitettua sisäisen luottoluokituksen menetel-
mää myös vakuutena olevat saamiset sekä
panttioikeuden kohteena olevat muutkin esi-
neet kuin kiinteistöt, arvopaperit, saamiset,
käteinen raha ja kulta saadaan ottaa huo-
mioon luottoriskiä vähentävänä.

Käytettäessä sisäisten luottoluokitusten
menetelmää tappio-osuuden laskemiseen ei
sovelleta, mitä direktiivin VIII liitteen 3 osan
74 kappaleessa säädetään. Myöskään maini-
tun osan 72 kappaleessa tarkoitettua määräai-
kaista poikkeusta, joka koskee pääsääntöä al-
haisempia tappio-osuuksia, ei sovelleta, lu-
kuun ottamatta mainitun kappaleen toisen
alakappaleen kohdassa b tarkoitettuja kone-
ja laiteleasingsopimuksia. Edellä sanotun es-
tämättä vakuus, joka sijaitsee toisessa ETA-
valtiossa, saadaan ottaa huomioon soveltaen
mainitussa valtiossa voimassa olevia sään-
nöksiä.

Takaukset ja niihin rinnastettavat sitou-
mukset, jotka ETA-valtio tai sen keskus-
pankki on antanut sen kansallisen valuutan
määräiselle ja kansallisessa valuutassa rahoi-
tetulle saamiselle, rinnastetaan kyseiseltä val-
tiolta oleviin saamisiin.

8 §

Kaupankäyntivarastoon liittyvien riskien
kattamiseksi vaadittavien omien varojen

vähimmäismäärän laskeminen

Laskettaessa lain 64 §:n 1 momentissa tar-
koitettujen kaupankäyntivarastoon liittyvien
riskien kattamiseksi vaadittavaa omien varo-
jen vähimmäismäärää kansallisen valuutan
määräisiin, kansallisella valuutalla rahoitet-
tuihin saamisiin ETA-valtiolta ja sen keskus-
pankilta sovelletaan riskikerrointa 0.

Tämän asetuksen liitteen kohdassa 20 tar-

485N:o 149



koitetut joukkovelkakirjalainat, joihin sovel-
letaan mainitun kohdan mukaista alennettua
riskikerrointa, saadaan ottaa vastaavalla ta-
valla huomioon laskettaessa lain 64 §:n
1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kaupan-
käyntivaraston erityisriskin kattamiseksi vaa-
dittavaa omien varojen määrää. Tätä mo-
menttia sovellettaessa joukkovelkakirjalainan
jäljellä oleva juoksuaika otetaan huomioon
laskettaessa erityisriskin kattamiseksi vaadit-
tavaa omien varojen vähimmäismäärää.

3 luku

Asiakasriskit

9 §

Suurille asiakasriskeille asetettujen rajojen
ulkopuolelle jäävät saamiset

Asiakasriskeihin ei lueta lain 69 §:ää ja
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetun lain 22 §:ää sovellettaessa

1) saamisia, joihin sovelletaan asetuksen
liitteen mukaan 0 prosentin riskikerrointa;

2) sellaisia saamisia luottolaitoksilta, joi-
den juoksuaika on enintään yksi vuosi ja
jotka eivät ole näiden yritysten omia varoja;
lisäksi sellaisista saamisista luottolaitoksilta
ja sijoituspalveluyrityksiltä, joiden juoksu-
aika on enemmän kuin vuosi mutta enintään
kolme vuotta, saadaan jättää huomioon otta-
matta 80 prosenttia;

3) luottolaitosten liikkeeseen laskemia, tä-
män asetuksen liitteen ensimmäisen kappa-
leen kohdassa 20 tarkoitettuja katettuja jouk-
kovelkakirjalainoja;

4) saamisia säästöpankkien ja osuuspank-
kien yhteenliittymään kuulumattomien osuus-
pankkien keskusrahalaitokselta, kun laske-
taan näiden pankkien asiakasriskejä;

5) saamisia talletussuojarahastolta, sijoitta-
jien korvausrahastolta, lain 115 §:ssä tarkoi-
tetulta vakuusrahastolta, arvopaperimarkkina-
lain (495/1989) 4 a luvun 7 §:ssä tarkoitetulta
selvitysrahastolta ja arvo-osuusjärjestelmästä
annetun lain (826/1991) 18 §:ssä tarkoitetulta
kirjausrahastolta;

6) emission järjestämisestä tai muusta yri-
tysjärjestelyihin liittyvästä neuvontapalve-
lusta asiakkaan kanssa sovittua kertaluon-

teista palkkiosaamista, joka erääntyy viimeis-
tään 10 pankkipäivän kuluttua laskun lähettä-
misestä.

Mitä 1 momentissa säädetään luottolaitok-
sesta, sovelletaan vastaavasti ulkomaisiin
luottolaitoksiin, sijoituspalveluyrityksiin ja
niihin rinnastettaviin ulkomaisiin yrityksiin,
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja ter-
miineillä annetussa laissa (772/1988) tarkoi-
tettuun optioyhteisöön, arvopaperimarkkina-
laissa (495/1989) tarkoitettuun arvopaperi-
pörssiin, arvo-osuusjärjestelmästä annetun
lain (826/1991) tarkoitettuun arvopaperikes-
kukseen ja selvitysyhteisöön sekä edellä mai-
nittuihin yhteisöihin rinnastettaviin ulkomai-
siin vastapuoliin.

10 §

Suurille asiakasriskeille asetettujen rajojen
ulkopuolelle jäävät taseen ulkopuoliset

sitoumukset

Mitä 9 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa ja
2 momentissa säädetään, sovelletaan vastaa-
vasti takauksiin ja muihin taseen ulkopuoli-
siin sitoumuksiin, jonka on antanut tämän
asetuksen liitteen ensimmäisen kappaleen
kohdissa 1, 5, 6 tai 12 tarkoitettu julkisyh-
teisö tai 9 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoi-
tettu rahasto. Asiakasriskeihin ei lueta myös-
kään 5 §:n 1 momentin IV ryhmässä tarkoi-
tettuja sitoumuksia, jos sitoumuksen ehtojen
mukaan siitä ei aiheudu suoritusvelvolli-
suutta, joka voi johtaa lain 69 §:ssä tai rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta an-
netun lain 22 §:ssä säädettyjen rajojen ylityk-
seen.

Vakuutusyhtiön myöntämää asuntokaup-
palain (843/1994) 19 §:ssä tarkoitettua va-
kuutusta ei lueta rahoitus- ja vakuutusryhmit-
tymän asiakasriskeihin.

11 §

Vakuuksien huomioon ottaminen asiakas-
riskeille asetettuja rajoja laskettaessa

Asiakasriskeihin ei lueta lain 69 §:ää ja
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetun lain 22 §:ää sovellettaessa va-
roja ja taseen ulkopuolisia sitoumuksia, joi-
den vakuutena on
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1) takaus, jonka on antanut tämän asetuk-
sen liitteen ensimmäisen kappaleen kohdissa
1, 5, 6 tai 12 tarkoitettu julkisyhteisö tai 9 §:n
1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu rahasto;
takaukseen rinnastetaan lain 60 §:n mukai-
sesti luottoriskin vähentämismenetelmänä hy-
väksytty muu luottojohdannainen kuin luotto-
riskin vaihtolaina;

2) arvopapereita, joiden liikkeeseen laski-
jana on 1 kohdassa tarkoitettu julkisyhteisö;

3) käteistalletus luottoa myöntävässä luot-
tolaitoksessa tai sen emo- tai tytäryrityksessä;

4) luottolaitoksen liikkeeseen laskeman
luottoriskin vaihtolainan perusteella saatu kä-
teissuoritus sekä sellaiset vastapuolen lainat
luottolaitokselle ja talletukset luottolaitok-
sessa, jotka sisältyvät lain 60 §:n mukaiseen
hyväksyttyyn tase-erien nettoutussopimuk-
seen;

5) luottoa myöntävän luottolaitoksen tai
sen emoyrityksen tai tytäryrityksen antamat
talletustodistuksia vastaavat arvopaperit,
jotka on talletettu jommankumman haltuun;

6) Rahoitustarkastuksen hyväksymät muut
kuin edellä mainitut arvopaperit, jotka ovat
helposti rahaksi muutettavia.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
kaupankäyntivarastoon liittyvien asiakasris-
kien määrää laskettaessa ainoastaan myynti-
ja takaisinostositoumuksiin ja arvopaperilai-
naukseen.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan
ainoastaan vakuuksiin, jotka täyttävät lain
60 §:ssä luottoriskin vähentämismenetelmille
asetetut yleiset vaatimukset.

4 luku

Voimaantulosäännökset

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa
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Liite 

 
 

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET 

 
I Sovellettaessa lain 58 §:ssä tarkoitettua 

vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset 
sitoumukset painotetaan seuraavasti: 
 
 

Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 
 

 
1. Euromääräiset saamiset Suomen valtiolta, 

Suomen Pankilta ja Kansaneläkelaitokselta se-
kä Euroopan Keskuspankilta samoin kuin 
muut kansallisen valuutan määräiset samassa 
valuutassa rahoitetut saamiset muulta ETA-
valtiolta ja sen keskuspankilta. 

 

 
0 prosenttia 

 

 
2. Kansallisen valuutan määräiset samassa 

valuutassa rahoitetut saamiset muulta kuin 1 
kohdassa tarkoitetulta valtiolta, jonka luotto-
laitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä valvotaan 
Suomen lakia vastaavalla tavalla ja joka sovel-
taa tällaisiin saamisiin 0-riskikerrointa 

 

 
0 prosenttia 

 
3. Muut kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetut saa-

miset mainituissa kohdissa tarkoitetuilta val-
tioilta ja niiden keskuspankeilta samoin kuin 
saamiset muulta kuin 1 tai 2 kohdassa tarkoite-
tulta valtiolta, jolla on hyväksytyn muun luot-
toluokituslaitoksen kuin vientitakuulaitoksen 
antama luottoluokitus, ja tällaisen valtion kes-
kuspankilta. 

 

 
Luottoluokka 1:    0 prosenttia 
Luottoluokka 2:   20 prosenttia 
Luottoluokka 3:   50 prosenttia 
Luottoluokka 4:  100 prosenttia 
Luottoluokka 5:  100 prosenttia 
Luottoluokka 6:  150 prosenttia 

 
4. Saamiset valtiolta, jolla on hyväksytyn 

vientitakuulaitoksen antama luottoluokitus, ja 
tällaisen valtion keskuspankilta 

 
Luokka 0:    0 prosenttia 
Luokka 1:    0 prosenttia 
Luokka 2:    0 prosenttia 
Luokka 3:   20 prosenttia 
Luokka 4:   50 prosenttia 
Luokka 5:  100 prosenttia  
Luokka 6:  100 prosenttia 
Luokka 7:  100 prosenttia  
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Saamiset alue- ja paikallishallinnolta 
 

5. Saamisiin suomalaisilta kunnilta, kun-
tayhtymiltä, Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalta, Kuntien takauskeskukselta,    
kunnallisessa eläkelaissa (549/2003) tarkoite-
tulta kunnalliselta eläkelaitokselta, Ahve-
nanmaan maakunnalta ja niihin rinnastetta-
vilta ETA- valtioiden alue- ja paikallishallin-
noilta, jos niillä on verotusoikeus, sovelle-
taan samaa riskikerrointa kuin siltä valtiolta 

olevaan saamiseen, jossa tällainen julkisyh-
teisö sijaitsee. Mitä tässä kohdassa säädetään 
ETA- valtiosta, sovelletaan vastaavasti muu-
hun valtioon, jonka luottolaitoksia ja sijoi-
tuspalveluyrityksiä valvotaan Suomen lakia 
vastaavalla tavalla ja jonka lainsäädännön 
mukaan sen tässä kohdassa tarkoitettuihin 
julkisyhteisöihin ei sovelleta tässä kohdassa 
säädettyä ankarampaa riskikerrointa. 

 
 
 

Saamiset muilta julkisyhteisöiltä 
 

 
6. Saamiset sellaisilta Rahoitustarkastuksen 

hyväksymiltä suomalaisilta julkisyhteisöiltä, 
joilta olevia saamisia voidaan käsitellä kuten 
Suomen valtiolta olevia saamisia, 

7. Saamiset suomalaisilta seurakunnilta ja 
muiden ETA-valtioiden seurakunnilta, jos niil-
lä on verotusoikeus, sekä muilta kuin 1—5 
kohdissa tarkoitetuilta, Rahoitustarkastuksen 
hyväksymiltä julkisyhteisöiltä. 

 

 
0 prosenttia. 
 
 
 
20 prosenttia, jos saamisiin vastapuolen 

kotivaltiolta sovelletaan 0 prosentin riskiker-
rointa; 

50 prosenttia, jos saamisiin vastapuolen 
kotivaltiolta sovelletaan 20 prosentin riski-
kerrointa; 

100 prosenttia, jos saamisiin vastapuolen 
kotivaltiolta sovelletaan 50 prosentin tai 100 
prosentin riskikerrointa tai jos vastapuolen 
kotivaltiolla ei ole riskiluokitusta; 

150 prosenttia, jos saamisiin vastapuolen 
kotivaltiolta sovelletaan 150 prosentin riski-
kerrointa 

 
 
 

Mitä tässä kohdassa säädetään ETA-
valtiosta, sovelletaan vastaavasti muuhun 
valtioon, jonka luottolaitoksia ja sijoituspal-
veluyrityksiä valvotaan Suomen lakia vas-
taavalla tavalla ja jonka lainsäädännön mu-
kaan sen tässä kohdassa tarkoitettuihin jul-

kisyhteisöihin ei sovelleta tässä kohdassa 
säädettyä ankarampaa riskikerrointa. 

Rahoitustarkastuksen on ylläpidettävä luet-
teloa tässä kohdassa tarkoitetuista Rahoitus-
tarkastuksen hyväksymistä julkisyhteisöistä. 

 
 
 

Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 
 

 
8. Saamiset Rahoitustarkastuksen hyväksy-

miltä kansainvälisiltä kehityspankeilta 
 

 
0 prosenttia; 
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9. Saamiset muilta kansainvälisiltä kehitys-
pankeilta, joilla ei ole hyväksyttyä luottoluoki-
tusta 

 

 
50 prosenttia 

 
10. Saamiset muilta kuin 7 kohdassa tarkoi-

tetuilta kansainvälisiltä kehityspankeilta, joilla 
on luottoluokitus 

 
 
 
 

 
Luottoluokka 1:   20 prosenttia 
Luottoluokka 2:   50 prosenttia 
Luottoluokka 3:   50 prosenttia 
Luottoluokka 4:  100 prosenttia 
Luottoluokka 5:  100 prosenttia 
Luottoluokka 6:  150 prosenttia 
 

 
11. Osuus Euroopan investointipankin ra-

haston merkitystä, vielä maksamatta olevasta 
pääomasta 
 

 
20 prosenttia; 

 
 

 
 

Saamiset kansainvälisiltä järjestöiltä 
 

 
12. Saamiset, Euroopan Unionilta, Kansain-

väliseltä valuuttarahastolta ja Kansainväliseltä 
järjestelypankilta 

 

 
0 prosenttia 

 
 

Saamiset luottolaitoksilta 
 

 
13. Saamiset luottolaitoksilta, jotka ovat 

luottolaitoksen kotivaltion valuutan määräisiä 
ja rahoitettu samassa valuutassa ja joiden jäl-
jellä oleva juoksuaika on enintään 3 kuukautta 
 

 
20 prosenttia; 

 
14. Muut saamiset luottolaitoksilta  

 
20 prosenttia, jos saamisiin vastapuolen ko-

tivaltiolta sovelletaan 0 prosentin riskiker-
rointa; 

50 prosenttia, jos saamisiin vastapuolen ko-
tivaltiolta sovelletaan 20 prosentin riskiker-
rointa; 

100 prosenttia, jos saamisiin vastapuolen 
kotivaltiolta sovelletaan 50 prosentin tai 100 
prosentin riskikerrointa tai vastapuolen koti-
valtiolla ei ole riskiluokitusta; 

150 prosenttia, jos saamisiin vastapuolen 
kotivaltiolta sovelletaan 150 prosentin riski-
kerrointa 
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Mitä 13 ja 14 kohdassa säädetään luottolai-

toksesta, sovelletaan myös 9 §:n 1 momentin 
5 kohdassa ja mainitun pykälän 2 momentis-
sa tarkoitettuihin vastapuoliin. 

 
 

Saamiset yrityksiltä 
 

 
15. Saamiset muilta kuin 14 kohdassa tarkoi-

tetuilta yrityksiltä, joilla on hyväksytyn luotto-
luokituslaitoksen antama luottoluokitus 

 
Luottoluokka 1:   20 prosenttia 
Luottoluokka 2:   50 prosenttia 
Luottoluokka 3:  100 prosenttia 
Luottoluokka 4:  100 prosenttia 
Luottoluokka 5:  150 prosenttia 
Luottoluokka 6:  150 prosenttia 
 

 
 

Vähittäissaamiset 
 

 
16. Vähittäissaamiset 
 

 
75 prosenttia 

 
 

Vähittäissaamisella tarkoitetaan saamisia ja 
niihin rinnastettavia rahoitusleasingsopimuk-
siin perustuvien vähimmäisvuokrien nykyar-
voja, lukuun ottamatta arvopaperiin perustu-
via saamisia, jotka täyttävät seuraavat edelly-
tykset: 

1) saamisen tai sopimuksen vastapuolena 
on luonnollinen henkilö taikka pieni tai kes-
kisuuri yritys; 

2) luottolaitoksella on suuri määrä saman-
kaltaisia saamisia tai sopimuksia ja niihin 
liittyvän luottotappioriski on pienempi kuin 
muussa luotonannossa; 

3) asiakkaan 69 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tu asiakasriski on enintään yksi miljoona eu-
roa; mitä tässä kohdassa säädetään, ei sovel-
leta saamisiin, joilla on jäljempänä 17 koh-
dassa tarkoitettu asuinkiinteistövakuus. 

 
 

Kiinteistövakuudelliset saamiset 
 

 
17. Saamiset, joiden Rahoitustarkastuksen 

hyväksymänä täytenä vakuutena on omistajan 
tai, jos omistajana on henkilökohtainen sijoi-
tusyhtiö, edunsaajaomistajan omassa käytössä 
olevaan, tämän vuokralle antamaan tai omaan 
käyttöön taikka vuokralle annettavaksi tarkoi-
tettuun asuinkiinteistöön vahvistettu kiinnitys 
tai tällaisessa käytössä olevan taikka käytettä-
väksi tarkoitetun huoneiston hallintaan oikeut-
tavat osakkeet, sekä tällaisiin saamisiin rinnas-
tettavat kiinteistöleasingsopimukset. 
 

 
35 prosenttia 
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Kohdan soveltamista sellaisiin saamisiin, 

joiden vakuutena on Suomessa sijaitseva 
asuinkiinteistö tai suomalaisen asunto-
osakeyhtiön osakkeet, ei estä pelkästään se, 
että velalliseen liittyvä luottoriski riippuu 
olennaisesti vakuuden tuotosta. Mitä edellä 
säädetään Suomessa sijaitsevasta asuinkiin-
teistöstä, sovelletaan vastaavasti sellaisessa 
ETA-valtiossa sijaitsevaan asuin- ja muuhun 

kiinteistöön, jossa sovelletaan vastaavaa pe-
riaatetta kyseisessä valtiossa sijaitseviin täl-
laisiin kiinteistöihin. 

Edellä sanotun estämättä saamisiin, joiden 
vakuutena on toisessa ETA-valtiossa oleva 
muu kuin asuinkiinteistö, saadaan soveltaa 
tällaisen valtion vastaaviin saamisiin sovel-
tamaa, vähintään 50 prosentin riskikerrointa. 

 
 

Järjestämättömät saamiset 
 

 
18. Järjestämättömät asuntovakuudelliset saa-

miset, jos saamisesta on tehty kirjanpidossa vä-
hintään 20 prosentin luottotappiokirjaus 

 
50 prosenttia 

 
19. Liikekiinteistövakuudelliset järjestämät-

tömät saamiset, muut kuin 18 kohdassa tarkoite-
tut järjestämättömät asuntovakuudelliset saami-
set ja sellaiset muut järjestämättömät saamiset, 
joista on tehty kirjanpidossa vähintään 20 pro-
sentin luottotappiokirjaus 

 
100 prosenttia 

 
20. Muut järjestämättömät saamiset 
 

 
150 prosenttia 

 
 

Saamista pidetään järjestämättömänä, jos 
se on ollut maksamatta yli 90 päivää. 
 
 

Katetut joukkovelkakirjalainat 
 

 
21. Kiinnitysluottopankkilaissa (1240/1999) 

tarkoitetut julkisyhteisö- ja kiinteistövakuudel-
liset joukkovelkakirjalainat ja niihin rinnastet-
tavat muut katetut joukkovelkakirjalainat, jot-
ka täyttävät direktiivin VI liitteen 12 osan 
68—71 kohdassa asetetut vaatimukset. 

 
10 prosenttia, jos liikkeeseenlaskijan mui-

hin saamisiin sovelletaan 20 prosentin riski-
kerrointa; 

20 prosenttia, jos liikkeeseenlaskijan mui-
hin saamisiin sovelletaan 50 prosentin riski-
kerrointa; 

50 prosenttia, jos liikkeeseenlaskijan mui-
hin saamisiin sovelletaan 100 prosentin ris-
kikerrointa; 

100 prosenttia, jos liikkeeseenlaskijan 
muihin saamisiin sovelletaan 150 prosentin 
riskikerrointa. 
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Lyhytaikaiset saamiset 
 

 
22. Lyhytaikaiset saamiset 15 kohdassa tar-

koitetuilta yrityksiltä, joilla on hyväksytyn 
luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus 

 
Luottoluokka 1:   20 prosenttia 
Luottoluokka 2:   50 prosenttia 
Luottoluokka 3:  100 prosenttia 
Luottoluokka 4:  150 prosenttia 
Luottoluokka 5:  150 prosenttia 
Luottoluokka 6:  150 prosenttia 
 

 
 

Sijoitusrahasto-osuudet 
 

 
23. Osuudet sijoitusrahastolain (48/1999) 

11 luvussa tarkoitetuissa ja niihin rinnastetta-
vissa sijoitusrahastoissa, joilla ei ole hyväksyt-
tyä luottoluokitusta 

 
 

 
100 prosenttia  

 
24. Rahasto-osuudet, joilla on hyväksytyn 

luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus 

 
Luottoluokka 1:   20 prosenttia 
Luottoluokka 2:   50 prosenttia 
Luottoluokka 3:  100 prosenttia 
Luottoluokka 4:  100 prosenttia 
Luottoluokka 5:  150 prosenttia 
Luottoluokka 6:  150 prosenttia 
 

 
25. Muut kuin edellä tarkoitetut rahasto-

osuudet 
 

 
150 prosenttia 

 
 

Poiketen siitä, mitä kohdissa 23—25 sääde-
tään, luottolaitos voi direktiivin VI liitteen 
74—78 kohdassa säädetyin ehdoin soveltaa 
sijoitusrahasto-osuuksiin niiden saamisten ja 
sijoitusten riskipainojen painotettua keskiar-
voa, joihin rahaston varat on sijoitettu tai 

saadaan sijoittaa.  Mitä mainitun liitteen 77 
kohdan a alakohdassa säädetään rahastoyhti-
östä, sovelletaan myös ulkomaiseen rahasto-
yhtiöön, jota valvotaan suomalaista rahasto-
yhtiötä vastaavalla tavalla. 

 
 
 

Muut erät 
 

 
26. Käteinen raha ja kulta 
 

 
0 prosenttia 

 
27. Saamiset maksujen välityksestä 
 

 
20 prosenttia; 
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28. Sijoitukset venture capital -yhtiöihin ja 

niihin rinnastettavat sijoitukset 
 

 
150 prosenttia 

 
II Poiketen siitä, mitä I kappaleessa sääde-

tään, vastapuoleen, jolta olevaan 22 kohdassa 
tarkoitettuun saamiseen sovelletaan 150 pro-
sentin riskikerrointa, tätä riskikerrointa so-
velletaan kaikkiin tällaiselta vastapuolelta 
oleviin saamisiin, joilla ei ole hyväksyttyä 
luottoluokitusta. Vastaavasti, jos 22 kohdassa 
tarkoitettuun saamiseen sovelletaan 50 pro-

sentin riskikerrointa, kaikkiin tällaiselta vas-
tapuolelta oleviin saamisiin sovelletaan 
100 prosentin riskikerrointa.  

III Mitä tässä liitteessä säädetään saamisis-
ta, sovelletaan vastaavasti takauksiin sekä 
muihin taseen ulkopuolisiin ja vastapuolis-
riskiä sisältäviin sitoumuksiin. 

 
 
 



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 150

luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja
toimintakertomuksesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta 9 päivänä
helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 147 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tämä asetus koskee luottolaitoksen, sijoi-
tuspalveluyrityksen ja niiden konsolidointi-
ryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen (jäljem-
pänä kirjanpitovelvollinen) tilinpäätöstä ja
toimintakertomusta sekä luottolaitoksen, si-
joituspalveluyrityksen, luottolaitoksen omis-
tusyhteisön ja sijoituspalveluyrityksen omis-
tusyhteisön konsernitilinpäätöstä.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän konser-
nitilinpäätöksestä säädetään erikseen.

2 §

Osuus kiinteistöä hallinnoivassa yhteisössä

Tämän asetuksen tarkoittamana rahoitus-
välineenä ei pidetä asunto-osakeyhtiölain
(809/1991) 1 tai 2 §:ssä tarkoitetun osakeyh-
tiön osaketta eikä osuutta muussa yhteisössä,
joka harjoittaa vain sen yhtiöjärjestyksessä tai

säännöissä yksilöityjen kiinteistöjen omis-
tusta ja hallintaa.

3 §

Rahoitusjohdannaiset

Mitä luottolaitostoiminnasta annetussa
laissa (121/2007) (jäljempänä laki) ja tässä
asetuksessa säädetään rahoitusjohdannaisesta,
jota pidetään rahoitusvälineenä, sovelletaan
myös sopimukseen ostaa tai myydä muuta
omaisuutta kuin rahoitusvaroja, jos sopimus
oikeuttaa suoritukseen käteisellä tai muilla
rahoitusvälineillä. Soveltamisen ulkopuolelle
jää kuitenkin sopimus, jonka kirjanpitovel-
vollinen on tehnyt ja jonka osapuolena tämä
pysyy tarkoituksessa, että sen perusteella saa-
daan tai luovutetaan muuta omaisuutta kuin
rahoitusvaroja.

4 §

Rahoitusleasingsopimus

Sopimuksen käsitteleminen lain 155 §:n
1 momentin mukaisena rahoitusleasingsopi-
muksena edellyttää, että sopimus täyttää vä-
hintään yhden seuraavista edellytyksistä:

495



1) sopimuksen mukaan hyödykkeen omis-
tus siirtyy vuokralleottajalle vuokra-ajan lop-
puun mennessä;

2) vuokralleottajalla on oikeus ostaa hyö-
dyke hintaan, jonka odotetaan olevan niin
paljon alempi kuin hyödykkeen käypä arvo
silloin, kun oikeus on käytettävissä, että oi-
keuden käyttäminen on sopimuksen synty-
misajankohtana kohtuullisen varmaa;

3) vuokra-aika kattaa valtaosan hyödyk-
keen taloudellisesta kokonaisvaikutusajasta,
vaikka omistusoikeus ei siirtyisi;

4) vähimmäisvuokrien nykyarvo sopimuk-
sen syntymisajankohtana muodostaa vähin-
täänkin olennaisen osan vuokratun hyödyk-
keen käyvästä arvosta; ja

5) vuokratut hyödykkeet ovat erityisluon-
teisia siten, että vain vuokralleottaja voi käyt-
tää niitä ilman merkittäviä muutoksia.

Rahoitustarkastus antaa tarkemmat mää-
räykset tämän menettelyn edellytyksistä ja
rahoitusleasingsopimusten käsittelystä kon-
sernitilinpäätöksessä.

5 §

Rahoitusvaroihin tai rahoitusvelkoihin
kuuluvan erän merkitseminen kirjanpitoon

Rahoitusvaroihin tai rahoitusvelkoihin
kuuluva erä merkitään taseeseen, kun kirjan-
pitovelvollinen tekee sopimuksen erän hank-
kimisesta tai luovuttamisesta. Rahoitusvaro-
jen ostot ja myynnit kirjataan joko kaupante-
kopäivälle tai selvityspäivälle sen mukaan,
kumpaa käytäntöä kirjanpitovelvollinen so-
veltaa kyseiseen rahoitusvarojen ryhmään.

Jos kirjanpitovelvollinen on osallisena use-
amman yhdessä myöntämästä luotosta (syn-
dikoitu luotto), taseeseen merkitään ainoas-
taan määrä, jonka kirjanpitovelvollinen on
itse rahoittanut.

Varat, joita kirjanpitovelvollinen hallinnoi
omissa nimissään asiakkaan lukuun, merki-
tään taseeseen vain, jos kirjanpitovelvollisella
on omistusoikeus varoihin. Asiakkaan toi-
meksiannon hoitamiseksi tai asiakkaan toi-
meksiannon hoitamiseen liittyvänä suorituk-
sena vastaanotettuja varoja ei merkitä kirjan-
pitovelvollisen varoiksi taseeseen, jos niiden
antamisesta velaksi kirjanpitovelvolliselle ei

ole erikseen sovittu. Kirjanpitovelvollisen va-
roiksi ei merkitä asiakkaan omaisuuden
myynnistä asiakkaan lukuun syntyvää myyn-
tisaamista. Omaisuuden ostamisesta asiak-
kaan lukuun syntyvää ostovelkaa ja omaisuu-
den myymisestä asiakkaan lukuun johtuvaa
velvollisuutta tilittää kauppahinta asiakkaalle,
ei lueta kirjanpitovelvollisen veloiksi.

Varat, jotka kirjanpitovelvollinen on luo-
vuttanut vakuudeksi tai sitovin takaisinosto-
ehdoin, samoin kuin arvopaperit, jotka kir-
janpitovelvollinen on antanut lainaksi, merki-
tään kirjanpitovelvollisen varoiksi taseeseen
luovutuksesta huolimatta. Varoja, jotka kir-
janpitovelvollinen on vastaanottanut vakuu-
deksi tai sitovin takaisinmyyntiehdoin, sa-
moin kuin arvopapereita, jotka kirjanpitovel-
vollinen on ottanut lainaksi, ei merkitä kirjan-
pitovelvollisen varoiksi taseeseen.

6 §

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

Eräpäivään asti pidettäviä sijoituksia ovat
rahoitusvarat, joihin liittyvät maksusuorituk-
set ovat kiinteitä tai määritettävissä, joiden
erääntymisestä on sovittu ja joiden pitäminen
eräpäivään on kirjanpitovelvollisen vakaana
tarkoituksena ja tälle mahdollista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut rahoitus-
varat saadaan ennen niiden eräpäivää luovut-
taa tai siirtää muuhun rahoitusvarojen ryh-
mään Rahoitustarkastuksen tarkemmin mää-
räämissä tilanteissa, joihin kirjanpitovelvolli-
nen ei rahoitusvaroja hankkiessaan ole voinut
kohtuudella varautua.

7 §

Rahoitusvälineen käypä arvo

Rahoitusvälineen, jolle on vaikeuksitta
määriteltävissä luotettavat markkinat, käy-
pänä arvona pidetään sen markkina-arvoa.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun ra-
hoitusvälineen käypänä arvona pidetään:

1) arvoa, joka on johdettavissa rahoitusvä-
lineen osien tai vastaavanlaisten rahoitusväli-
neiden markkina-arvosta; tai

2) arvoa, joka on laskettavissa rahoitus-
markkinoilla yleisesti hyväksytyillä arvostus-
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malleilla ja -menetelmillä, jos markkina-arvo
on niiden avulla luotettavasti arvioitavissa.

Jollei käypää arvoa voida luotettavasti
määritellä 1 ja 2 momentin mukaisesti, rahoi-
tusväline arvostetaan hankintamenoon.

8 §

Muussa kuin omassa käytössä olevan
kiinteistöomaisuuden käypä arvo

Muussa kuin omassa käytössä olevan kiin-
teistöomaisuuden käypänä arvona pidetään
markkina-arvoa, jos se vastaa todellista
markkinatilannetta ja olosuhteita tilinpäätös-
päivänä.

Muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa
tilanteessa käypänä arvona saadaan pitää ny-
kyarvoa kiinteistöomaisuudesta kertyviksi
ennakoiduista nettorahavirroista, jos ne voi-
daan arvioida luotettavasti.

Tilikaudella, jolloin kirjanpitovelvollinen
siirtyy soveltamaan lain 153 §:ssä tarkoitettua
käypään arvoon arvostamista, omaan pää-
omaan merkitään aikaisemmilta tilikausilta
johtuneet käyvän arvon muutokset.

2 luku

Tuloslaskelma ja tase

9 §

Tuloslaskelman kaava

Luottolaitoksen ja muun pääasiallisena toi-
mintanaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua
toimintaa harjoittavan rahoituslaitoksen tu-
loslaskelma laaditaan liitteen 1 mukaisesti.

Sijoituspalveluyrityksen ja rahoituslaitok-
sen, joka harjoittaa pääasiallisena toiminta-
naan arvopaperikauppaa omaan lukuun ja si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain
(579/1996) 16 §:ssä tarkoitettua toimintaa,
tuloslaskelma laaditaan liitteen 2 mukaisesti.

Tuloveroista saadaan eritellä muusta kuin
varsinaisesta toiminnasta johtuvat verot ja
merkitä ne muun kuin varsinaisen toiminnan
kulujen jälkeiseksi eräksi.

10 §

Taseen kaava

Luottolaitoksen ja muun pääasiallisena toi-
mintanaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua
toimintaa harjoittavan rahoituslaitoksen tase
laaditaan liitteen 3 mukaisesti.

Sijoituspalveluyrityksen ja rahoituslaitok-
sen, joka harjoittaa pääasiallisena toiminta-
naan arvopaperikauppaa omaan lukuun ja si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 16 §:ssä
tarkoitettua toimintaa, tase laaditaan liitteen
4 mukaisesti.

Vaadittaessa maksettavina saamisina ja
velkoina pidetään saamisia ja velkoja, jotka
on maksettava viimeistään vuorokauden ku-
luessa irtisanomisesta.

11 §

Esittämistavan jatkuvuus

Tuloslaskelman ja taseen esittämistapaa ei
saa muuttaa, jollei siihen ole erityistä syytä.

12 §

Poikkeaminen tuloslaskelman ja taseen
kaavasta

Tuloslaskelma ja tase saadaan laatia 9 ja
10 §:stä poiketen jäljempänä 13—15 §:ssä
säädetyin edellytyksin, jos poikkeaminen on
tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi
kirjanpitovelvollisen taloudellisesta asemasta
ja toiminnan tuloksesta.

13 §

Yksityiskohtaisempi esittäminen

Tuloslaskelma ja tase on laadittava 9 ja
10 §:ssä säädettyjä kaavoja yksityiskohtai-
sempina, jos se on tarpeen tilikauden tulok-
sen muodostumiseen vaikuttaneiden tekijöi-
den tai tase-erien selventämiseksi.

14 §

Erien yhdisteleminen

Tuloslaskelmassa on ilmoitettava tuotto- ja
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kuluerät erikseen niitä toisistaan vähentä-
mättä, jollei tuoton ja kulun yhdistäminen
yhdeksi eräksi ole perusteltua oikean ja riittä-
vän kuvan antamiseksi.

Milloin kirjanpitovelvollisella on saaminen
siltä, jolle hän itse on velkaa, on saaminen ja
velka ilmoitettava taseessa erikseen, jollei
kirjanpitovelvollisella ole lakisääteistä oi-
keutta kuittaamiseen ja kirjanpitovelvollinen
aio käyttää oikeuttaan kuittaukseen. Myös
muut tase-erät on ilmoitettava niitä toisistaan
vähentämättä, jollei vähentäminen ole perus-
teltua oikean ja riittävän kuvan antamiseksi.

Eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan eh-
doista annetun lain (588/1997) 2 §:n 1 mo-
mentin 1 tai 3 kohdassa säädetyin ehdoin
tehdyt sopimukset ja niistä johtuvat tuotot ja
kulut saadaan merkitä tuloslaskelmaan ja ta-
seeseen yhdisteltyinä.

Edellä 9 ja 10 §:ssä säädettyjen tuloslas-
kelma- ja tasekaavojen sisennettyinä merkit-
tyjä alaeriä saadaan yhdistellä, jos niiden eril-
lisellä esittämisellä on ainoastaan vähäinen
merkitys oikean ja riittävän kuvan antami-
seksi tai jos yhdistely johtaa selkeämpään
esittämistapaan.

15 §

Erien poisjättäminen

Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule
lukua tilikaudelta eikä edeltävältä tilikau-
delta, se on jätettävä pois tuloslaskelmasta tai
taseesta.

3 luku

Toimintakertomus

16 §

Toimintakertomuksessa ilmoitettavat yleiset
tiedot

Toimintakertomuksessa on esitettävä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 150 §:ssä
tarkoitettuina kirjanpitovelvollisen toiminnan
kehittymistä koskevina tärkeinä seikkoina ai-
nakin:

1) selostus, joka antaa oikean ja riittävän
kuvan kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan
kehittymisestä ja tuloksesta sekä kirjanpito-

velvollisen tilasta, mukaan luettuna kuvaus
sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja
epävarmuustekijöistä;

2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikau-
della ja sen päättymisen jälkeen;

3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityk-
sestä;

4) tiedot tutkimus- ja kehitystoiminnasta;
5) tiedot rahoitusvälineisiin liittyvistä ris-

keistä ja selostus niiden hallinnan tavoitteista
ja periaatteista erikseen luotto-, markkina-,
likviditeetti- ja kassavirtariskien osalta, mu-
kaan lukien periaatteet, joiden mukaisesti
suojataan kutakin sellaista ennakoitujen liike-
toimien päätyyppiä, johon sovelletaan suoja-
uslaskentaa.

Toimintakertomuksessa on annettava se-
lostus, jos kirjanpitovelvollisesta on tullut
emoyritys, se on ollut vastaanottavana yrityk-
senä sulautumisessa tai jakautumisessa taikka
se on jakautunut. Toimintakertomuksessa on
ilmoitettava ulkomaiset sivukonttorit ja edus-
tustot.

Toimintakertomuksessa on oltava hallituk-
sen esitys kirjanpitovelvollisen voittoa koske-
viksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta
muusta vapaan oman pääoman jakamisesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava
analyysi kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan
kehittymisestä ja tuloksesta sekä kirjanpito-
velvollisen tilasta ja sen on vastattava kirjan-
pitovelvollisen toiminnan laajuutta ja moni-
muotoisuutta. Analyysiin on tarvittaessa si-
sällytettävä tietoa ja lisäselvityksiä tilinpää-
töksessä esitetyistä luvuista.

Toimintakertomuksessa on annettava tie-
dot kirjanpitovelvollisen lain 45—48 §:ssä
tarkoitetusta omien varojen määrästä ja lain
55 §:n 1 momentissa tarkoitetusta omien va-
rojen vähimmäismäärästä, sekä muita kirjan-
pitovelvollisen toiminnan, taloudellisen ase-
man ja tuloksen kehitystä tarkoituksenmukai-
sella tavalla kuvaavia tunnuslukuja. Mitä
tässä momentissa säädetään, ei sovelleta lain
56 §:ssä tarkoitettuun kirjanpitovelvolliseen.

Tunnusluvuista ja keskeisistä tuloslas-
kelma- ja tase-eristä on toimintakertomuk-
seen sisällytettävä vähintään kolme viimeistä
tilikautta käsittävä taulukko. Myös muista
mahdollisista kirjanpitovelvollisen liiketoi-
minnassa merkityksellisistä seikoista, kuten
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henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä, on esitet-
tävä niitä kuvaavia tunnuslukuja ja muita tie-
toja.

17 §

Muut toimintakertomuksessa esitettävät
tiedot

Toimintakertomuksessa on ilmoitettava,
miten kirjanpitovelvollinen toteuttaa 82 §:n
mukaisen vakavaraisuustietojen julkistami-
sen. Kirjanpitovelvollisen, joka kuuluu
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-
sista luottolaitoksista annetun lain 3 §:ssä tar-
koitettuun yhteenliittymään, on annettava
vastaavat tiedot yhteenliittymän vakavarai-
suudesta.

Talletuspankin toimintakertomuksessa on
tehtävä selko pankin osallistumisesta samaan
vakuusrahastoon kuuluvien pankkien vakava-
raisuuden tukemiseen vakuusrahaston kautta.
Talletuspankin, joka kuuluu osuuspankeista
ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain 3 §:ssä tarkoitettuun yh-
teenliittymään, on lisäksi annettava vastaavat
tiedot osallistumisesta yhteenliittymään kuu-
luvien pankkien vakavaraisuuden tukemi-
seen, mukaan lukien tiedot osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetun lain 45 ja 46 §:ssä säädetystä
yhteisvastuusta.

Mikäli talletuspankki on saanut suoraan tai
vakuusrahaston kautta julkista pankkitukea,
sen määrästä ja keskeisistä ehdoista on teh-
tävä selko toimintakertomuksessa.

4 luku

Rahoituslaskelma ja liitetiedot

18 §

Rahoituslaskelma

Tilinpäätökseen sisältyvästä rahoituslas-
kelmasta on ilmettävä:

1) liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa,
missä määrin kirjanpitovelvollinen on pysty-
nyt tilikauden aikana liiketoimintansa avulla
tuottamaan rahavaroja toimintaedellytysten

säilyttämiseen, tuoton maksamiseen oman
pääoman sijoittajille, uusien investointien te-
kemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulko-
puolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta;

2) investointien rahavirrat, jotka osoittavat
sen rahavirtojen käytön, jonka kirjanpitovel-
vollinen on toteuttanut tulevan rahavirran
kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä; sekä

3) rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat
oman ja vieraan pääoman muutokset tilikau-
den aikana.

19 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Liitetietoina on esitettävä:
1) tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut ar-

vostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jakso-
tusperiaatteet ja -menetelmät;

2) perustelu, jos tuloslaskelman tai taseen
esittämistapaa on muutettu, sekä muutoksen
vaikutukset;

3) oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tili-
kaudelta esitettäviin tietoihin tuloslaskelman
tai taseen erittelyn muuttamisen vuoksi;

4) selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat
tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen
tilikauden tietojen kanssa;

5) aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuo-
tot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne
eivät ole merkitykseltään vähäisiä;

6) sellaiset yksittäiseen tase-erään sisälty-
vät osat, jotka koskevat useampaa tase-erää,
jos tämä tieto on olennainen; sekä

7) peruste, jonka mukaista kurssia on käy-
tetty muutettaessa ulkomaanrahan määräiset
saamiset sekä velat ja muut sitoumukset Suo-
men rahaksi, jollei ole käytetty tilinpäätöspäi-
vän kurssia.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuna seikkana on ilmoitettava myös tieto siitä,
onko viranomaisen valvonnassa olevan selvi-
tystoimintaa harjoittavan yhteisön toimesta
selvitettäväksi annettujen rahoitusvarojen os-
tot ja myynnit kirjattu selvityksessä noudatet-
tavien sääntöjen mukaisena tavanomaisena
selvityspäivänä, sekä siitä, sovelletaanko lain
153 §:n 1 momentin mukaista arvostamista
muussa kuin omassa käytössä olevaan kiin-
teistöomaisuuteen.
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20 §

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä
1) korkotuottojen ja korkokulujen erittely

tase-erittäin;
2) oman pääoman ehtoisista sijoituksista

saatujen tuottojen erittely rahoitusvararyhmit-
täin;

3) palkkiotuottojen ja -kulujen erittely sen
mukaan, mistä toiminnasta ne on saatu tai
maksettu;

4) arvopaperikaupan nettotuotot eriteltynä
saamistodistusten kaupan nettotuottoon,
osakkeiden ja osuuksien kaupan nettotuot-
toon sekä muuhun arvopaperikaupan netto-
tuottoon, erikseen toteutuneet tuotot ja käy-
vän arvon muutokset;

5) myytävissä olevien rahoitusvarojen net-
totuotot eriteltynä;

6) suojauslaskennan nettotulos eriteltynä
suojaukseen käytettyjen johdannaissopimus-
ten käypien arvojen nettomuutokseen ja suo-
jauksen kohteena olleiden tase-erien käypien
arvojen nettomuutokseen;

7) sijoituskiinteistöjen nettotuotot eritel-
tynä vuokratuottoihin, vuokrakuluihin, suun-
nitelman mukaisiin poistoihin, myyntivoittoi-
hin ja myyntitappioihin, käyvän arvon muu-
toksiin, arvonalentumistappioihin ja näiden
peruutuksiin sekä muihin tuottoihin ja kului-
hin;

8) tuottojen, liikevoiton tai -tappion, varo-
jen ja velkojen jakautuminen liiketoiminta-
alueittain ja maantieteellisten markkina-aluei-
den mukaan, mikäli jakautumista koskevat
tiedot ovat olennaisia;

9) muun kuin varsinaisen toiminnan tuot-
toihin ja kuluihin sisältyvät erät;

10) selvitys suunnitelman mukaisten pois-
tojen ja arvonalentumisten perusteista ja nii-
den muutoksista sekä tuloslaskelman erän
″Poistot ja arvonalentumiset muista aineelli-
sista ja aineettomista hyödykkeistä″ jakautu-
minen suunnitelman mukaisiin poistoihin ja
arvonalentumisiin, jollei arvonalentumisten
määrä ole merkitykseltään vähäinen;

11) erittely 14 §:n 4 momentin perusteella
yhdistellyistä eristä;

12) leasing-toiminnan nettotuotot eritel-
tyinä;

13) liiketoiminnan muut tuotot ja -kulut
eriteltyinä;

14) arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista sekä muiden rahoitus-
varojen arvonalentumistappiot eriteltyinä
sekä näistä tilinpäätökseen mahdollisesti kir-
jatut korkotuotot;

Edellä 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun kir-
janpitovelvollisen ei tarvitse ilmoittaa 1 mo-
mentin 1 ja 14 kohdissa tarkoitettuja tietoja.

21 §

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Liitetietoina on esitettävä:
1) arvonkorotusten periaatteet ja niiden

kohteiden arvonmääritysmenetelmät;
2) kuvaus ja kirjanpitoarvot niistä olennai-

sista rahoitusvaroista, jotka käyvän arvon si-
jasta on arvostettu hankintamenoon sen
vuoksi, että niiden käypää arvoa ei ole voitu
määrittää luotettavasti;

3) tase-erittäin kaikkien rahoitusvarojen
käyvät arvot vertailuna niiden kirjanpitoar-
voon;

4) erittely 14 §:n 4 momentin nojalla yh-
distellyistä vastaavien eristä;

5) erittely saamistodistuksista vaadetyy-
peittäin;

6) saamisten maturiteettijakauma tase-erit-
täin;

7) tase-erien erittely koti- ja ulkomaanra-
han määräisiin eriin;

8) luotonanto eriteltyinä sektoreittain ja
luotoista kirjatut arvon alentumiset;

9) saamiset, joilla on huonompi etuoikeus
kuin velallisen muilla veloilla;

10) leasing-kohteet eriteltyinä;
11) taseen erään ″Saamiset luottolaitok-

silta″ sisältyvien keskuspankilta olevien saa-
misten määrä;

12) arvopaperit rahoitusvälineryhmittäin
jaoteltuina julkisesti noteerattuihin ja muihin
arvopapereihin sekä osakelainauksen koh-
teena olevat arvopaperit, tase-erittäin; erik-
seen on ilmoitettava osakkeet ja osuudet luot-
tolaitoksissa ja muissa yrityksissä tase-erit-
täin jaoteltuna;

13) kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osak-
keet ja osuudet eriteltyinä maa- ja vesialuei-
siin, rakennuksiin sekä kiinteistöyhteisöjen
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osakkeisiin ja osuuksiin, erikseen omassa
käytössä olevien ja sijoitustarkoituksessa pi-
dettyjen osalta sekä hankintamenoon perustu-
vaan arvoon merkityn, sijoitustarkoituksessa
pidetyn kiinteistöomaisuuden käyvät arvot;

14) sellaisten tilinpäätökseen sisältyvien
saamisten määrä, joille ei kirjanpidossa ker-
rytetä korkoa;

15) taseen erä ″Keskuspankkirahoitukseen
oikeutetut saamistodistukset″ eriteltynä val-
tion velkasitoumuksiin ja muihin;

16) aineettomat hyödykkeet eriteltyinä ke-
hittämismenoihin, liikearvoon ja muihin pit-
kävaikutteisiin menoihin;

17) muut varat eriteltyinä;
18) siirtosaamiset ja maksetut ennakot eri-

teltyinä korkoihin ja muihin.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,

on ilmoitettava taseeseen merkityistä aineelli-
sista ja aineettomista hyödykkeistä erikseen
hankintamenosta ja arvonkorotuksesta, tase-
eräkohtaisesti tiedot

1) määrästä tilikauden alussa;
2) lisäyksistä ja vähennyksistä tilikauden

aikana samoin kuin siirroista erien välillä,
3) kertyneistä poistoista ja arvonalentumi-

sista tilikauden alussa;
4) vähennyksiin ja siirtoihin kohdistuvista

kertyneistä poistoista ja arvonalentumisista
tilikauden alussa;

5) tilikauden suunnitelman mukaisista
poistoista; sekä

6) arvonalentumisista ja niiden palautuk-
sista.

Edellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kirjanpitovelvollisen ei tarvitse ilmoittaa 1
momentin 6, 8, 11, 14 ja 15 kohdissa tarkoi-
tettuja tietoja.

Tilikauden aikana myydyistä 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetuista rahoitusvaroista on
esitettävä myyntihetken kirjanpitoarvo sekä
myyntivoiton tai -tappion määrä.

22 §

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Liitetietoina on esitettävä:
1) tase-eräkohtainen erittely oman pää-

oman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä
siirroista näiden erien välillä tilikauden ai-
kana;

2) erittely 14 §:n 4 momentin nojalla yh-
distellyistä vastattavien eristä;

3) liikkeeseen laskettujen velkakirjojen
kirjanpito- ja nimellisarvot vaadetyypeittäin;

4) tase-erittäin kaikkien rahoitusvelkojen
käyvät arvot vertailuna niiden kirjanpitoar-
voon;

5) jokaisesta pakollisiin varauksiin sisälty-
västä varausten ryhmästä kirjanpitoarvo tili-
kauden alussa ja lopussa, tilikauden lisäys,
tilikaudella käytetty ja peruutettu määrä;

6) velkojen maturiteettijakauma tase-erit-
täin;

7) tase-erien erittely koti- ja ulkomaanra-
han määräisiin eriin;

8) sopimuskohtaiset tiedot jokaisesta huo-
nommalla etuoikeudella olevasta velasta,
jonka määrä on suurempi kuin 10 prosenttia
kaikista huonoimmalla etuoikeudella olevista
veloista;

9) kirjanpitovelvollisen antamiin optio-
oikeuksiin ja vaihtovelkakirjalainoihin perus-
tuvan uusmerkinnän aika ja ehdot sekä niiden
nojalla merkittävistä osakkeista osakelaji, lu-
kumäärä ja yhteenlaskettu nimellisarvo sekä
niiden tuottama omistus- ja ääniosuus kirjan-
pitovelvollisessa;

10) hallituksen voimassa olevat uusmer-
kintää, optio-oikeuksien antamista ja vaihto-
velkakirjalainan ottamista koskevat valtuu-
tukset;

11) kirjanpitovelvollisen osakepääoma jao-
teltuna osakelajeittain ja osakelajia koskevat
yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset;

12) pääomalainasta pääasialliset lainaehdot
ja lainalle maksettavaksi sovittu kuluksi kir-
jaamaton korko tai muu hyvitys;

13) muut velat eriteltyinä;
14) siirtovelat ja saadut ennakot eriteltyinä

korkoihin ja muihin; sekä
15) vapaaseen omaan pääomaan sisälty-

vien jakokelvottomien erien määrä.
Edellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun

kirjanpitovelvollisen ei tarvitse ilmoittaa 1
momentin kohdissa 3 ja 6 tarkoitettuja tietoja.

Kirjanpitovelvollisen, johon sovelletaan
valtiovarainministeriön asetusta arvopaperin
liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonanto-
velvollisuudesta (538/2002) on ilmoitettava
lisäksi mainitun asetuksen 2 luvun 5 §:n
1 momentin 7 ja 8 kohdan mukaiset tiedot.
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23 §

Käypään arvoon arvostettavia rahoitus-
välineitä, johdannaissopimuksia ja kiinteistö-

omaisuutta koskevat liitetiedot

Käypään arvoon arvostettavista rahoitusvä-
lineistä ja johdannaissopimuksista on esitet-
tävä liitetietona:

1) käytettyjen arvostusmallien ja -menetel-
mien perusteet niistä rahoitusvälineistä, joi-
den käypä arvo on määritelty 7 §:n 2 momen-
tin 2 kohdan mukaisesti;

2) käypä arvo ja suoraan tuloslaskelmaan
merkityt arvonmuutokset sekä käyvän arvon
rahastoon merkityt muutokset kustakin käy-
pään arvoon merkittyjen rahoitusvälineiden
ryhmästä;

3) johdannaislajeittain tiedot johdannaisten
käytön laajuudesta ja niiden käyttötarkoituk-
sesta, mukaan lukien olennaiset ehdot, jotka
saattavat vaikuttaa tulevien kassavirtojen
määrään, ajoitukseen ja varmuuteen;

4) käypään arvoon tulosvaikutteisesti kir-
jattavaksi luokitelluista lainoista ja muista
saamisista sekä rahoitusveloista se osuus käy-
vän arvon muutoksesta, joka johtuu luottoris-
kin muutoksesta, tilikauden aikana sekä ku-
mulatiivisesti. Tällaisista rahoitusveloista on
lisäksi liitetietona esitettävä velan eräänty-
misajankohtana haltijalle maksettava määrä;

5) erittely, josta ilmenevät käyvän arvon
rahaston muutokset tilikauden aikana; sekä

6) erittely, josta ilmenevät johdannaissopi-
musten kohde-etuuksien nimellisarvot ja käy-
vät arvot, jaettuna sopimuslajeittain suojaa-
viin ja ei-suojaaviin, erikseen niistä sopimuk-
sista, joissa vastapuolena on samaan konser-
niin kuuluva yritys.

Käypään arvoon lain 153 §:n perusteella
merkitystä muussa kuin omassa käytössä ole-
vasta kiinteistöomaisuudesta on esitettävä lii-
tetietona:

1) perusteet, joita käytetään muussa kuin
omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuu-
den erottamiseen omaan käyttöön tarkoite-
tusta kiinteistöomaisuudesta;

2) käyvän arvon määrittämiseen käytetyt
menetelmät ja tehdyt merkittävät oletukset;

3) kuvaus ja kirjanpitoarvo kiinteistöomai-
suudesta, joka käyvän arvon sijasta on arvos-

tettu hankintamenoon sen vuoksi, että käypää
arvoa ei ole voitu määrittää luotettavasti.

Tilikauden aikana myydystä 2 momentin
3 kohdassa tarkoitetusta kiinteistöomaisuu-
desta on esitettävä myyntihetken kirjanpito-
arvo sekä myyntivoiton tai -tappion määrä.

24 §

Tuloveroja koskevat liitetiedot

Liitetietona on esitettävä:
1) kirjanpitolain 5 luvun 18 §:ssä tarkoite-

tut laskennalliset verovelat ja -saamiset, jos
ne ovat olennaisia eikä niitä ole merkitty
taseeseen;

2) tieto tuloverojen jakautumista varsinai-
sesta ja muusta toiminnasta johtuviin veroi-
hin, jollei tätä jakoa esitetä tuloslaskelmassa;
sekä

3) selostus arvonkorotusten mahdollisesta
vaikutuksesta tuloverotukseen.

25 §

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat
liitetiedot

Vakuuksista on esitettävä liitetietona
1) velat, joista kirjanpitovelvollinen on

pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavoin anta-
nut vakuudeksi omaisuuttaan, eriteltyinä va-
kuuslajeittain kultakin vieraan pääoman
erältä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitettujen vakuuk-
sien yhteenlaskettu arvo mainitun kohdan
mukaisesti eriteltynä;

3) vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen
on muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla ta-
valla antanut puolestaan, yhteenlaskettu arvo
vakuuslajeittain eriteltynä;

4) vakuuksista, jotka kirjanpitovelvollinen
on antanut sen kanssa samaan konserniin
kuuluvan yrityksen puolesta, yhteenlaskettu
arvo vakuuslajeittain eriteltynä; sekä

5) yhteenlaskettu arvo kirjanpitovelvolli-
sen antamista muista kuin 1—4 kohdassa tar-
koitetuista vakuuksista lajeittain eriteltynä.

Taseeseen sisältymättömistä vastuusitou-
muksista ja vastuista on esitettävä liitetietoina

1) miten kirjanpitovelvollisen lakisääteinen
eläketurva ja mahdollinen lisäeläketurva on
järjestetty;
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2) leasing-vuokrasopimusten mukaisten
vuokrien nimellismäärät eriteltyinä alkaneella
ja siitä seuraavilla tilikausilla maksettaviin
jaoteltuina toisaalta enintään viiden vuoden
kuluessa ja yli viiden vuoden kuluessa mak-
settaviin, samoin kuin näiden sopimusten
olennaiset irtisanomis- ja lunastusehdot;

3) kirjanpitovelvollisen antamat taseen ul-
kopuoliset sitoumukset sen kanssa samaan
konserniin kuuluvien yritysten puolesta
10 §:n mukaisesti eriteltyinä;

4) edellä 3 kohdassa tarkoitetut sitoumuk-
set osakkuusyritysten puolesta;

5) muut 10 §:ssä tarkoitetut taseen ulko-
puoliset sitoumukset eriteltyinä;

6) rahoitusvakuuslain (11/2004) mukai-
sessa siirrossa vastaanotetun vakuuden käypä
arvo, myydyn tai edelleen pantatun vakuuden
käypä arvo ja tieto siitä, onko kirjanpitovel-
vollinen velvollinen sen palauttamiseen;

7) edellä 5 §:n 3 momentissa tarkoitettujen
välityssaamisten ja -velkojen yhteenlasketut
määrät;

8) muut kirjanpitovelvollista koskevat ta-
loudelliset vastuut, joita ei ole merkitty tasee-
seen.

26 §

Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat
liitetiedot

Liitetietona on esitettävä henkilöstön kes-
kimääräinen luku tilikauden aikana, ryhmit-
täin eriteltynä.

Toimitusjohtajasta ja hänen sijaisestaan,
hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä ja
varajäsenistä sekä vastaaviin toimielimiin
kuuluvista henkilöistä on ilmoitettava toimi-
elinkohtaisesti

1) palkat ja palkkiot näistä tehtävistä;
2) heille myönnettyjen rahalainojen yh-

teenlaskettu määrä samoin kuin määrän vä-
hennys ja lisäys tilikauden aikana ja pääasial-
liset korko- ja muut ehdot;

3) heitä koskevien 25 §:n 1 momentin
5 kohdassa ja 2 momentin 5 kohdassa tarkoi-
tettujen vakuuksien ja vastuusitoumusten yh-
teenlaskettu määrä ja pääasiallinen sisältö;

4) eläkesitoumukset näistä tehtävistä.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuihin toimi-

elimiin aikaisemmin kuuluneista henkilöistä

on ilmoitettava mainitun momentin 4 kohdan
mukaiset tiedot toimielinkohtaisesti.

Yrityksessä, jonka liikkeeseen laskema ar-
vopaperi on otettu arvopaperimarkkinalaissa
(495/1989) tarkoitetun julkisen kaupankäyn-
nin kohteeksi, 2 momentin 1 ja 4 kohdassa ja
3 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava
henkilöittäin eriteltyinä. Muissa yrityksissä
2 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 3 momen-
tissa tarkoitettu tieto saadaan jättää esittä-
mättä, jos se koskee yksittäistä henkilöä.

27 §

Omistukset muissa yrityksissä

Liitetietona on esitettävä
1) yhden viidesosan tai sitä suuremman

omistusosuuden kohteena olevasta yrityk-
sestä nimi, kotipaikka, omistusosuus sekä vii-
meksi laaditun tilinpäätöksen mukainen oma
pääoma ja tilikauden voitto tai tappio; sekä

2) yrityksestä, jossa kirjanpitovelvollisella
on rajoittamaton vastuu, 1 kohdassa tarkoite-
tut tiedot sekä tieto yritysmuodosta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitet-
tuun omistusosuuteen luetaan myös sellaisen
henkilön omistukset, joka toimii omissa ni-
missään mutta kirjanpitovelvollisen lukuun.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu tieto saa-
daan jättää esittämättä, jos

1) kirjanpitovelvolliselle tai omistuksen
kohteena olevalle yritykselle aiheutuisi mer-
kittävää haittaa tiedon esittämisestä ja poik-
keamisen perusteet ilmoitetaan; tai

2) tieto on vähämerkityksellinen oikean ja
riittävän kuvan antamiseksi.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu
tieto omasta pääomasta ja tilikauden voitosta
tai tappiosta saadaan jättää esittämättä, jos:

1) yritys yhdistellään tytär- tai osakkuus-
yrityksenä kirjanpitovelvollisen tai sen emo-
yrityksen konsernitilinpäätökseen; tai

2) kirjanpitovelvollisella on vähemmän
kuin puolet yrityksen osakkeista tai osuuk-
sista eikä yritys ole velvollinen ilmoittamaan
tasettaan rekisteröitäväksi.

28 §

Muut liitetiedot

Liitetietona on esitettävä
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1) kirjanpitovelvollisen harjoittaman nota-
riaattitoiminnan laatu ja laajuus sekä sijoitus-
palveluyrityksessä hallussa olevien asiakas-
varojen kokonaismäärä;

2) osuuspankin ja muun osuuskuntamuo-
toisen luottolaitoksen maksamatta olevien
osuusmaksujen määrä;

3) osuuspankin ja muun osuuskuntamuo-
toisen luottolaitoksen irtisanotun osuuspää-
oman määrä sekä irtisanotun osuuspääoman
takaisinmaksun edellytykset ja ajankohta;
sekä

4) osuuspankin jäsenten lukumäärä.

29 §

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista
koskevat tiedot

Sen lisäksi, mitä edellä tässä luvussa sää-
detään, kotimaiseen ja siihen verrattavaan ul-
komaiseen konserniin kuuluvan kirjanpito-
velvollisen tuloslaskelman tai taseen liitetie-
tona on ilmoitettava:

1) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka,
joka laatii konsernitilinpäätöksen suurim-
masta konsernista, johon kirjanpitovelvolli-
nen kuuluu;

2) sen emoyrityksen nimi ja kotipaikka,
siinä alakonsernissa, joka sisältyy 1 kohdassa
tarkoitettuun konserniin ja johon kirjanpito-
velvollinen tytäryrityksenä kuuluu;

3) tieto siitä, mistä on saatavissa jäljennös
1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista tilinpäätöksistä;

4) samaan konserniin kuuluvilta muilta
yrityksiltä sekä osakkuusyrityksiltä saadut
korkotuotot ja niille suoritetut korkokulut;
sekä:

5) saamiset samaan konserniin kuuluvilta
muilta yrityksiltä sekä osakkuusyrityksiltä sa-
moin kuin velat ja pääomalainat niille, tase-
erien mukaan eriteltyinä.

Jos konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta
kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 4 momentin no-
jalla, emoyrityksen tuloslaskelman tai taseen
liitetietona on mainittava tästä poikkeuksesta
sekä sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka
laatimaan konsernitilinpäätökseen emoyrityk-
sen ja sen tytäryrityksen tilinpäätökset yhdis-
tellään.

5 luku

Konsernituloslaskelma ja konsernitase

30 §

Konsernituloslaskelma

Luottolaitoksen ja muun pääasiallisena toi-
mintanaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 4 §:n 1 momentin kohdassa tarkoitettua
toimintaa harjoittavan rahoituslaitoksen sekä
luottolaitoksen omistusyhteisön konsernitu-
loslaskelma laaditaan liitteen 5 mukaisesti.

Sijoituspalveluyrityksen ja rahoituslaitok-
sen, joka harjoittaa pääasiallisena toiminta-
naan arvopaperikauppaa omaan lukuun ja si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 16 §:ssä
tarkoitettua toimintaa, sekä sijoituspalvelu-
yrityksen omistusyhteisön konsernituloslas-
kelma laaditaan liitteen 6 mukaisesti.

Konsernituloslaskelmaan sovelletaan li-
säksi, mitä 9 §:n 3 momentissa säädetään.

31 §

Konsernitase

Luottolaitoksen ja muun pääasiallisena toi-
mintanaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 4 §:n 1 momentin kohdassa tarkoitettua
toimintaa harjoittavan rahoituslaitoksen sekä
luottolaitoksen omistusyhteisön konsernitase
laaditaan liitteen 7 mukaisesti.

Sijoituspalveluyrityksen ja rahoituslaitok-
sen, joka harjoittaa pääasiallisena toiminta-
naan arvopaperikauppaa omaan lukuun ja si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 16 §:ssä
tarkoitettua toimintaa, sekä sijoituspalvelu-
yrityksen omistusyhteisön konsernitase laadi-
taan liitteen 8 mukaisesti.

Konsernitaseeseen sovelletaan lisäksi, mitä
10 §:n 3 momentissa säädetään.

32 §

Vakuutusyhtiön yhdisteleminen konserni-
tilinpäätökseen

Tytäryrityksenä olevan vakuutusyhtiön ti-
linpäätös yhdistellään konsernitilinpäätök-
seen tämän asetuksen säännöksiä noudattaen,
jos tytäryrityksen toimialan osuus on vähem-
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män kuin kymmenesosa kaikista rahoitus- ja
vakuutusalan yrityksistä. Toimialan osuus
määräytyy rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain (699/2004) 4 §:n 2
momentin mukaisesti.

6 luku

Konsernin liitetiedot

33 §

Yksittäisen yrityksen liitetietoja vastaavat
liitetiedot

Konsernituloslaskelman tai konsernitaseen
liitetietoina on ilmoitettava soveltuvin osin
19—28 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.
Rahoitusleasingsopimuksista on sopimustyy-
peittäin esitettävä tiedot bruttosijoituksista,
vähimmäisvuokrien nykyarvoista, kertymät-
tömistä rahoitustuotoista sekä leasing-kohtei-
den jäännösarvoista.

34 §

Laatimista koskevat tiedot

Konsernituloslaskelman ja -taseen liitetie-
tona on esitettävä

1) konsernitilinpäätöksen laatimisperiaat-
teet;

2) selostus konsernitilinpäätöksen laatimis-
periaatteissa ja -menetelmissä tapahtuneista
muutoksista sekä muutosten vaikutus konser-
nin toiminnan tulokseen ja taloudelliseen ase-
maan;

3) perusteltu selostus siitä, jos konserniti-
linpäätöksen laatimisessa ei ole noudatettu
samoja arvostus- ja jaksotusperiaatteita kuin
emoyrityksen tilinpäätöksessä;

4) perustelu sille, jos konsernitilinpäätök-
seen yhdistellyssä tytäryrityksen tilinpäätök-
sessä on erityisestä syystä poikettu kirjanpito-
lain 6 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitetusta
laskentaperiaatteesta;

5) perustelu sille, jos konsernitilinpäätök-
seen yhdistellyssä osakkuusyrityksen tilin-
päätöksessä on noudatettu konsernin arvos-
tus- ja jaksotusperiaatteista poikkeavia peri-
aatteita;

6) selostus sellaisista muutoksista konser-
nin rakenteessa, jotka merkittävällä tavalla

vaikuttavat konsernitilinpäätöksen vertailu-
kelpoisuuteen edelliseltä tilikaudelta laaditun
konsernitilinpäätöksen kanssa;

7) peruste, jonka mukaista kurssia on käy-
tetty muutettaessa ulkomaisen tytäryrityksen
tai osakkuusyrityksen tilinpäätöserät Suomen
rahaksi; sekä

8) perusteltu selvitys, jos konserniliikear-
von poistoaika on pitempi kuin viisi vuotta;

35 §

Tytär- ja osakkuusyrityksiä koskevat
liitetiedot

Konsernituloslaskelman ja konsernitaseen
liitetietoina on esitettävä:

1) konsernitilinpäätökseen yhdistellystä ty-
täryrityksestä nimi, kotipaikka sekä konserni-
yritysten ja omissa nimissään mutta konserni-
yritysten lukuun toimivien henkilöiden omis-
tusosuus tässä tytäryrityksessä;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kon-
sernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä ty-
täryrityksestä samoin kuin tieto sen omasta
pääomasta ja voitosta tai tappiosta viimeksi
laaditussa tilinpäätöksessä;

3) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kon-
sernitilinpäätökseen yhdistellystä osakkuus-
yrityksestä ja tieto hankintahetken oman pää-
oman esittämistavasta;

4) edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kon-
sernitilinpäätökseen yhdistelemättömästä
osakkuusyrityksestä sekä tämän osakkuusyri-
tyksen oman pääoman määrä ja tilikauden
voitto tai tappio viimeksi laaditussa tilinpää-
töksessä;

5) selostus siitä, mihin yhteinen vaikutus-
valta perustuu, jos osakkuusyrityksen tilin-
päätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen
kirjanpitolain 6 luvun 15 §:n mukaisesti;

6) jos tytäryritys on yhdistelty konserniti-
linpäätökseen muun kuin emoyrityksen tili-
kautena päättyneen tilinpäätöksen perus-
teella, selostus tytäryrityksen toiminnan tu-
lokseen ja taloudelliseen asemaan vaikutta-
neista olennaisista tapahtumista, jotka ovat
sattuneet tytäryrityksen ja emoyrityksen tili-
kausien päättymisen välisenä aikana;

7) riittävät tiedot sellaisen konsernitilin-
päätökseen yhdistellyn yrityksen, joka ei ole
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luotto- tai rahoituslaitos tai palveluyritys, ja
muiden samaan konserniin kuuluvien yritys-
ten suhteiden arvioimiseksi.

Jollei kirjanpitovelvollinen sovella kirjan-
pitolain 6 luvun 7 §:n 6 momenttia, edellä
1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitettuun
omaan pääomaan luetaan myös tilinpäätös-
siirtojen kertymä laskennallisella verovelalla
vähennettynä.

36 §

Muut liitetiedot

Edellä 33—35 §:ssä säädettyjen lisäksi
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen lii-
tetietona on esitettävä:

1) osakkuusyrityksistä johtuvan konserni-
aktiivan vielä poistamatta oleva määrä;

2) henkilöstön keskimääräinen luku yhteis-
yrityksissä, jotka on yhdistelty konsernitilin-
päätökseen kirjanpitolain 6 luvun 15 §:ssä
säädetyllä tavalla;

3) kertyneestä poistoerosta ja vapaaehtoi-
sista varauksista omaan pääomaan merkitty
osuus.

7 luku

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt

37 §

Tase-erittelyt

Tase-erittelyissä on yksityiskohtaisesti ryh-
mittäin luetteloitava kirjanpitovelvollisen ta-
seeseen tilikauden päättyessä merkityt:

1) aineelliset ja aineettomat hyödykkeet;
2) johdannaissopimukset, käypään arvoon

arvotetut rahoitusvarat ja -velat, kaupankäyn-
titarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat ja
-velat ja myytävissä olevat rahoitusvarat;

3) eräpäivään asti pidettävät sijoitukset;
4) muut saamiset; sekä
5) velat;
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tase-eritte-

lyt saadaan laatia vaihtoehtoisesti siten, että
ne sisältävät ainoastaan lisäykset ja vähen-
nykset tilikauden aikana.

38 §

Liitetietojen erittelyt

Ne 25 §:ssä tarkoitetut liitetiedot, jotka kir-
janpitovelvollinen on esittänyt tilinpäätökses-
sään erittelemättä, on luetteloitava ryhmit-
täin. Muutoksista tulee pitää luetteloa tai eril-
listä kirjanpitoa tilikauden aikana, jos tiedot
eivät ilmene pääkirjanpidosta.

39 §

Laatiminen koneelliselle tietovälineelle

Tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt saa-
daan laatia koneelliselle tietovälineelle tarvit-
taessa selväkieliseen kirjalliseen muotoon
saatettavalla tavalla sen mukaan kuin kirjan-
pitolain 2 luvun 8 §:ssä tai sen nojalla sääde-
tään.

40 §

Varmentaminen

Edellä 37 § ja 38 §:ssä tarkoitetut erittelyt
on päivättävä ja laatijoiden on ne allekirjoi-
tettava. Koneelliselle tietovälineelle laadittu
erittely varmennetaan laatijan ja tekohetken
ilmaisevalla tunnuksella.

8 luku

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien
soveltaminen

41 §

Asetuksen soveltuminen kansainvälisten tilin-
päätösstandardien mukaan laadittuun tilin-

päätökseen ja konsernitilinpäätökseen

Sellaiseen tilinpäätökseen ja konsernitilin-
päätökseen, joka on laadittu kirjanpitolain
7 a luvun 1 §:n mukaisia kansainvälisiä tilin-
päätösstandardeja noudattaen sekä siitä erilli-
seen toimintakertomukseen ei sovelleta tä-
män asetuksen säännöksiä lukuun ottamatta,
16 §:ää, 17 §:ää, 26 §:n 1 momenttia, 2 mo-
mentin 1—4 kohtaa sekä 3 momenttia, 27 §:n
1—3 momenttia, 29 §:n 1 momentin 1—3
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kohtaa, 35 §:n 1 momentin 1—5 kohtaa sekä
36 §:n 2 kohtaa.

42 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainmi-
nisteriön 21 päivänä joulukuuta 2000 antama
asetus luottolaitoksen ja sijoituspalveluyri-
tyksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätök-
sestä (1259/2000).

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
asetuksen voimaan tulon jälkeen lähinnä
päättyvältä tilikaudelta laadittavaan tilinpää-
tökseen.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa
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Liite 1 
 
 
LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 
 
Korkotuotot 
Leasingtoiminnan nettotuotot 
Korkokulut 
KORKOKATE 
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 
  Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä 
  Omistusyhteysyrityksistä 
  Muista yrityksistä 
Palkkiotuotot    
Palkkiokulut    
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 
  Arvopaperikaupan nettotuotot  
  Valuuttatoiminnan nettotuotot  
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 
Suojauslaskennan nettotulos 
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 
Liiketoiminnan muut tuotot 
Hallintokulut 
  Henkilöstökulut  
    Palkat ja palkkiot   
    Henkilösivukulut   
     Eläkekulut 
     Muut henkilösivukulut 
  Muut hallintokulut    
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 
Liiketoiminnan muut kulut 
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot 
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
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Liite 2 

 
SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TULOSLASKELMA 
 
Palkkiotuotot 
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 
  Arvopaperikaupan nettotuotot 
  Valuuttatoiminnan nettotuotot 
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista    
  Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä  
  Omistusyhteysyrityksistä  
  Muista yrityksistä  
Korkotuotot 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 
Suojauslaskennan nettotulos 
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 
Liiketoiminnan muut tuotot 
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 
Palkkiokulut 
Korkokulut 
Hallintokulut 
  Henkilöstökulut  
    Palkat ja palkkiot   
    Henkilösivukulut   
     Eläkekulut 

Muut henkilösivukulut 
  Muut hallintokulut    
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 
Liiketoiminnan muut kulut 
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot 
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
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Liite 3 
LUOTTOLAITOKSEN TASE 
 
VASTAAVAA 
Käteiset varat 
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 
  Valtion velkasitoumukset 
  Muut 
Saamiset luottolaitoksilta    
  Vaadittaessa maksettavat  
  Muut  
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä  
  Vaadittaessa maksettavat  
  Muut  
Leasingkohteet 
Saamistodistukset 
  Julkisyhteisöltä   
  Muilta   
Osakkeet ja osuudet  
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä  
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä  
Johdannaissopimukset  
Aineettomat hyödykkeet  
Aineelliset hyödykkeet  
  Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet  
  Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 
  Muut aineelliset hyödykkeet 
Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/Kantarahastoantisaamiset 
Muut varat 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 
Laskennalliset verosaamiset 
 
 
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA 
Velat luottolaitoksille 
  Keskuspankeille 
  Luottolaitoksille 
 Vaadittaessa maksettavat 
 Muut 
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 
  Talletukset  
   Vaadittaessa maksettavat 
   Muut 
  Muut velat  
   Vaadittaessa maksettavat 
   Muut 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 
  Joukkovelkakirjalainat  
  Muut  
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 
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Muut velat 
  Muut velat   
  Pakolliset varaukset   
Siirtovelat ja saadut ennakot 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 
  Pääomalainat    
  Muut    
Laskennalliset verovelat 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 
Poistoero 
Vapaaehtoiset varaukset 
OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 
Ylikurssirahasto 
Arvonkorotusrahasto 
Muut sidotut rahastot 
  Vararahasto  
  Käyvän arvon rahasto  
   Rahavirran suojauksesta 
   Muuntoeroista 
   Käypään arvoon arvostamisesta 
  Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot  
  Muut rahastot  
Vapaat rahastot 
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  
Tilikauden voitto (tappio)  
  
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET  
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset  
  Takaukset ja pantit   
  Muut   
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 
  Arvopaperien takaisinostositoumukset  
  Muut   
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Liite 4 
 
 
SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN TASE 
 
VASTAAVAA 
Käteiset varat 
Saamiset luottolaitoksilta 
  Vaadittaessa maksettavat 
  Muut 
Saamiset yleisöltä ja julkiyhteisöltä    
  Vaadittaessa maksettavat  
  Muut  
Saamistodistukset 
  Julkisyhteisöltä   
  Muilta   
Osakkeet ja osuudet  
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä  
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä  
Johdannaissopimukset  
Aineettomat hyödykkeet  
Aineelliset hyödykkeet  
  Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet  
  Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 
  Muut aineelliset hyödykkeet 
Osakeantisaamiset 
Muut varat 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 
Laskennalliset verosaamiset 
 
 
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA 
Velat luottolaitoksille 
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 
  Takaisinmaksettavat varat 
  Muut 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 
  Joukkovelkakirjalainat  
  Muut  
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 
Muut velat 
  Muut velat   
  Pakolliset varaukset   
Siirtovelat ja saadut ennakot 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 
  Pääomalainat    
  Muut    
Laskennalliset verovelat 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 
Poistoero 
Vapaaehtoiset varaukset 
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OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma 
Ylikurssirahasto 
Arvonkorotusrahasto 
Muut sidotut rahastot 
  Vararahasto  
  Käyvän arvon rahasto  
   Rahavirran suojauksesta 
   Muuntoeroista 
   Käypään arvoon arvostamisesta 
  Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot  
  Muut rahastot  
Vapaat rahastot 
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  
Tilikauden voitto (tappio)  
  
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET  
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset  
  Takaukset ja pantit   
  Muut   
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 
  Arvopaperien takaisinostositoumukset  
  Muut   
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Liite 5 
 
 
LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITULOSLASKELMA 
 
Korkotuotot 
Korkokulut 
KORKOKATE 
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 
Palkkiotuotot    
Palkkiokulut    
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 
  Arvopaperikaupan nettotuotot  
  Valuuttatoiminnan nettotuotot  
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 
Suojauslaskennan nettotulos 
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 
Liiketoiminnan muut tuotot 
Hallintokulut 
  Henkilöstökulut  
    Palkat ja palkkiot   
    Henkilösivukulut   
     Eläkekulut 
     Muut henkilösivukulut 
  Muut hallintokulut    
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvoista 
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 
Liiketoiminnan muut kulut 
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
Tuloverot 
Varsinaisen toiminnan tulos voitto (tappio) verojen jälkeen 
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta 
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) vähemmistön osuuden jälkeen 
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
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Liite 6 
 
SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITULOSLASKELMA 
 
Palkkiotuotot 
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot 
  Arvopaperikaupan nettotuotot  
  Valuuttatoiminnan nettotuotot  
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista 
Korkotuotot 
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot 
Suojauslaskennan nettotulos 
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot 
Liiketoiminnan muut tuotot 
SIJOITUSPALVELUTOIMINNAN TUOTOT 
Palkkiokulut 
Korkokulut 
Hallintokulut 
  Henkilöstökulut  
    Palkat ja palkkiot   
    Henkilösivukulut   
     Eläkekulut 
     Muut henkilösivukulut 
  Muut hallintokulut    
Poistot ja arvonalentumiset konserniliikearvoista 
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 
Liiketoiminnan muut kulut 
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
Tuloverot 
Varsinaisen toiminnan tulos voitto (tappio) verojen jälkeen 
Vähemmistön osuus tilikauden voitosta tai tappiosta 
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) vähemmistön osuuden jälkeen 
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
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Liite 7 
LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE 
 
VASTAAVAA 
Käteiset varat 
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset 
  Valtio velkasitoumukset 
  Muut 
Saamiset luottolaitoksilta    
  Vaadittaessa maksettavat  
  Muut  
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä  
  Vaadittaessa maksettavat  
  Muut  
Leasingkohteet 
Saamistodistukset 
  Julkisyhteisöltä   
  Muilta   
Osakkeet ja osuudet  
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä  
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä  
Johdannaissopimukset  
Aineettomat hyödykkeet  
  Konserniliikearvo 
  Muut pitkävaikutteiset menot 
Aineelliset hyödykkeet 
  Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet  
  Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 
  Muut aineelliset hyödykkeet 
Osakeantisaamiset/Sijoitusosuusantisaamiset/Kantarahastoantisaamiset 
Muut varat 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 
Laskennalliset verosaamiset 
 
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA 
Velat luottolaitoksille 
  Keskuspankeille 
  Luottolaitoksille 
 Vaadittaessa maksettavat 
 Muut 
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 
  Talletukset  
   Vaadittaessa maksettavat 
   Muut 
  Muut velat  
   Vaadittaessa maksettavat 
   Muut 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 
  Joukkovelkakirjalainat  
  Muut  
 
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 
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Muut velat 
  Muut velat   
  Pakolliset varaukset   
Siirtovelat ja saadut ennakot 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 
  Pääomalainat    
  Muut    
Laskennalliset verovelat 
Konsernireservi 
OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS 
Osakepääoma/Osuuspääoma/Peruspääoma 
Sijoitusosuuspääoma/Kantarahasto/Lisäpääoma 
Ylikurssirahasto 
Arvonkorotusrahasto 
Muut sidotut rahastot 
  Vararahasto  
  Käyvän arvon rahasto  
   Rahavirran suojauksesta  
   Muuntoeroista 
   Käypään arvoon arvostamisesta  
  Yhtiöjärjestyksen/sääntöjen mukaiset rahastot  
  Muut rahastot  
Vapaat rahastot 
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  
Tilikauden voitto (tappio)  
Vähemmistön osuus pääomasta  
  
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET  
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset  
  Takaukset ja pantit   
  Muut   
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 
  Arvopaperien takaisinostositoumukset  
  Muut   
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Liite 8 
 
 
 
SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN KONSERNITASE 
 
VASTAAVAA 
Käteiset varat 
Saamiset luottolaitoksilta 
  Vaadittaessa maksettavat 
  Muut 
Saamiset yleisöltä ja julkiyhteisöltä    
  Vaadittaessa maksettavat  
  Muut  
Saamistodistukset 
  Julkisyhteisöltä   
  Muilta   
Osakkeet ja osuudet  
Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä  
Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä  
Johdannaissopimukset  
Aineettomat hyödykkeet  
  Konserniliikearvo 
  Muut pitkävaikutteiset menot 
Aineelliset hyödykkeet 
  Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet  
  Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 
  Muut aineelliset hyödykkeet 
Osakeantisaamiset 
Muut varat 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 
Laskennalliset verosaamiset 
 
 
VASTATTAVAA
VIERAS PÄÄOMA 
Velat luottolaitoksille 
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 
  Takaisinmaksettavat varat 
  Muut 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 
  Joukkovelkakirjalainat  
  Muut  
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 
Muut velat 
  Muut velat   
  Pakolliset varaukset   
Siirtovelat ja saadut ennakot 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 
  Pääomalainat    
  Muut    
Laskennalliset verovelat 
Konsernireservi 
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OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS 
Osakepääoma 
Ylikurssirahasto 
Arvonkorotusrahasto 
Muut sidotut rahastot 
  Vararahasto  
  Käyvän arvon rahasto  
   Rahavirran suojauksesta 
   Muuntoeroista 
   Käypään arvoon arvostamisesta 
  Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot  
  Muut rahastot  
Vapaat rahastot 
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  
Tilikauden voitto (tappio)  
Vähemmistön osuus pääomasta  
  
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET  
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset  
  Takaukset ja pantit   
  Muut   
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 
  Arvopaperien takaisinostositoumukset  
  Muut  
 
 
 



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 151

rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpää-
töksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä tammikuuta 1999 anne-
tun sijoitusrahastolain (48/1999) 39 §:n 2 momentin, 94 §:n 2 momentin ja 96 §:n 3 momentin,
sellaisina kuin ne ovat 39 §:n 2 momentti laissa (134/2007) sekä 94 §:n 2 momentti ja 96 §:n 3
momentti laissa 224/2004, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Sijoitusrahastolaissa (48/1999, jäljempänä
laki) tarkoitetun rahastoyhtiön tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä laissa tarkoitetun si-
joitusrahaston ja lain 12 luvussa tarkoitetun
erikoissijoitusrahaston tilinpäätös, toiminta-
kertomus ja puolivuotiskatsaus laaditaan tä-
män asetuksen mukaisesti. Rahastoyhtiön ti-
linpäätökseen ja toimintakertomukseen sovel-
letaan lisäksi, mitä luottolaitostoiminnasta
annetun lain (121/2007) 146 ja 148—
155 §:ssä säädetään, jollei tästä asetuksesta
muuta johdu.

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tä-
män asetuksen mukaisesti riippumatta siitä,
laatiko sijoitusrahastoa hallinnoiva rahasto-
yhtiö tilinpäätöksensä kirjanpitolain 7 a lu-
vussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien mukaisesti.

Mitä tässä asetuksessa säädetään tilinpää-
töksestä, sovelletaan vastaavasti konserniti-
linpäätökseen, jollei toisin erikseen sanota.

2 §

Tarkemmat määräykset

Rahoitustarkastus antaa lain 39 §:n 3 mo-
mentin nojalla tarkemmat määräykset tässä
asetuksessa tarkoitettujen tietojen esittämi-
sestä.

2 luku

Rahastoyhtiön tilinpäätös ja toiminta-
kertomus

3 §

Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase

Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase laadi-
taan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

Palkkioihin merkityistä hallinnointipalkki-
oista esitetään tuloslaskelmassa erikseen nii-
den bruttomäärä ja sijoittajille palautettu
määrä. Palkkioista eritellään lain 5 §:n 2 mo-
mentin mukaisesta toiminnasta saadut palk-
kiot. Palkkioiden erittely voidaan tehdä joko
tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

4 §

Rahoitusvälineiden, muussa kuin omassa
käytössä olevan kiinteistöomaisuuden ja

rahoitusleasingsopimusten merkitseminen
tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen

Rahastoyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan,
mitä luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityk-
sen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä
ja toimintakertomuksesta annetun valtionva-
rainministeriön asetuksen (150/2007) 2 ja 3
sekä 5—8 §:ssä säädetään.

Rahoitusleasingsopimusten merkitsemisen
konsernitilinpäätökseen sovelletaan 1 mo-
mentissa mainitun asetuksen 4 §:ää.
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5 §

Rahoituslaskelma ja liitetietojen sisältö

Rahastoyhtiön tilinpäätöksen liitetietoihin
ja rahoituslaskelmaan sovelletaan, mitä luot-
tolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilin-
päätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toi-
mintakertomuksesta annetun valtionvarain-
ministeriön asetuksen (150/2007) 4 luvussa
säädetään.

6 §

Toimintakertomuksen sisältö

Toimintakertomuksessa on esitettävä ra-
hastoyhtiön toiminnan kehittymistä koske-
vina tärkeinä seikkoina ainakin:

1) selostus, joka antaa oikean ja riittävän
kuvan rahastoyhtiön liiketoiminnan kehitty-
misestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön ti-
lasta, mukaan luettuna kuvaus sen merkittä-
vimmistä tulevista riskeistä ja epävarmuuste-
kijöistä;

2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikau-
della ja sen päättymisen jälkeen;

3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityk-
sestä;

4) tiedot rahoitusvälineisiin liittyvistä ris-
keistä ja selostus niiden hallinnan tavoitteista
ja periaatteista erikseen luotto-, markkina-,
likviditeetti- ja kassavirtariskien osalta, mu-
kaan lukien periaatteet, joiden mukaisesti
suojataan kutakin sellaista ennakoitujen liike-
toimien päätyyppiä, johon sovelletaan suo-
jauslaskentaa.

Toimintakertomuksessa on annettava se-
lostus, jos rahastoyhtiöstä on tullut emoyri-
tys, se on ollut vastaanottavana yrityksenä
sulautumisessa tai jakautumisessa taikka se
on jakautunut. Toimintakertomuksessa on il-
moitettava ulkomaiset sivukonttorit ja edus-
tustot.

Toimintakertomuksessa on oltava hallituk-
sen esitys rahastoyhtiön voittoa koskeviksi
toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta
muusta vapaan oman pääoman jakamisesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun
selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava
analyysi rahastoyhtiön liiketoiminnan kehit-
tymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön ti-

lasta ja sen on vastattava rahastoyhtiön toi-
minnan laajuutta ja monimuotoisuutta.

Lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahas-
toyhtiön toimintakertomuksessa on esitettävä
vakavaraisuuslaskelma, jossa annetaan tiedot
rahastoyhtiön omien varojen määrästä ja
omien varojen vähimmäismäärästä.

Tunnusluvuista ja keskeisistä tuloslas-
kelma- ja tase-eristä on toimintakertomuk-
seen sisällytettävä vähintään kolme viimeistä
tilikautta käsittävä taulukko. Myös muista
mahdollisista rahastoyhtiön liiketoiminnassa
merkityksellisistä seikoista, kuten henkilös-
töstä, on esitettävä niitä kuvaavia tunnuslu-
kuja ja muita tietoja.

3 luku

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston
tilinpäätös

7 §

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston
tilinpäätöksen laatimiseen sovellettavat

yleiset periaatteet

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston
tilinpäätös laaditaan noudattaen sijoitusrahas-
ton sääntöjen arvon laskemista koskevia mää-
räyksiä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään arvopape-
rista, sovelletaan myös lain 2 §:n 13 kohdassa
tarkoitettuun rahamarkkinavälineeseen.

8 §

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston
tuloslaskelma ja tase

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston
tuloslaskelma ja tase laaditaan tämän asetuk-
sen liitteen II mukaisesti.

Mikäli erikoissijoitusrahasto on sijoittanut
varojaan kiinteistöihin tai kiinteistöarvopape-
reihin, niistä aiheutuvat arvonmuutokset, tuo-
tot ja kulut esitetään tuloslaskelmassa kum-
mankin osalta erikseen omalla rivillään netto-
määräisinä ennen korkotuottoja.

Mikäli erikoissijoitusrahasto on ottanut pit-
käaikaista velkaa, tulee se esittää taseen vie-
raan pääoman ryhmässä ensimmäisenä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut kiinteistöt
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ja kiinteistöarvopaperit esitetään kummankin
erän osalta erikseen markkina-arvoon arvos-
tettuina taseen vastaavissa ensimmäisenä
eränä ennen arvopapereita.

9 §

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä ai-
nakin kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 lu-
vun 2 §:n 1 momentin mukaiset liitetiedot.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistö-
arvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusra-
haston on lisäksi esitettävä liitetietona tiedot
kiinteistöjen arviointimenetelmistä ja niiden
mahdollisista muutoksista.

10 §

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä
tuloslaskelman erät ’’Arvopaperien nettotuo-
tot’’ ja ’’Johdannaissopimusten nettotuotot’’
eriteltyinä seuraavasti:

Arvopaperien nettotuotot:
Osakesidonnaiset erät
Luovutusvoitot
Luovutustappiot
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto
Korkosidonnaiset erät
Luovutusvoitot
Luovutustappiot
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto
Yhteensä
Johdannaissopimusten nettotuotot:
Osakesidonnaiset erät
Voitot
Tappiot
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto
Korkosidonnaiset erät
Voitot
Tappiot
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto
Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät
Voitot
Tappiot
Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto
Yhteensä
Kiinteistöjen ja kiinteistöarvopapereiden

nettotuotoista tulee eritellä vuokratulot, vas-

tikkeet, realisoituneet ja realisoitumattomat
voitot ja tappiot sekä muut tuotot ja kulut
asianmukaisesti eriteltyinä.

11 §

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona on esitettävä:
1) Rahaston arvonmuutos tilikauden ai-

kana eriteltynä seuraavasti:
Rahaston arvo 1.1.
Rahasto-osuuksien merkinnät
Rahasto-osuuksien lunastukset
Tuotonjako
Tilikauden voitto/tappio
Rahaston arvo 31.12.
2) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista

tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.
3) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä

johdannaissopimukset ryhmiteltyinä tämän
asetuksen liitteen III mukaisesti ja täsmäytet-
tyinä rahaston arvoon 31.12. Erikoissijoitus-
rahaston on lisäksi esitettävä kiinteistöarvo-
paperisijoitukset ja kiinteistösijoitukset ryh-
miteltynä mainitun liitteen mukaisesti ja täs-
mäytettyinä rahaston arvoon 31.12.

4) Velat ja muut vastuut, joista erikoissijoi-
tusrahasto on pantannut, kiinnittänyt tai
muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuut-
taan, vakuuslajeittain eriteltyinä.

4 luku

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston
toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus

12 §

Toimintakertomuksen sisältö

Sen lisäksi, mitä lain 29 §:ssä säädetään,
sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston toi-
mintakertomuksessa on edellisen tilinpäätök-
sen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella esi-
tettävä ainakin:

1) selvitys sijoitusten jakautumisesta ra-
haston sijoituspolitiikka huomioon ottaen toi-
mialoittain, maantieteellisten markkina-aluei-
den mukaisesti tai muilla tarkoituksenmukai-
silla ja sijoitusten koostumusta havainnollis-
tavilla perusteilla prosenttiosuutena rahaston
arvosta;
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2) selvitys sijoitusten jakautumisesta eri
osuussarjojen perusteella prosenttiosuutena
rahaston arvosta;

3) selvitys sijoitusten koostumuksessa kat-
sauskauden aikana tapahtuneista muutoksista;

4) selvitys, missä laajuudessa rahasto on
käyttänyt toiminnassaan erilaisia johdannais-,
lainaus- ja takaisinostosopimuksia sekä näi-
den sopimusten lukumääristä vuoden lopussa
jaoteltuna erikseen sijoitustoimintaan liitty-
vien riskien torjumiseksi ja muutoin osana
sen tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa
tehtyihin sopimuksiin;

5) rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo
viimeiseltä tilikaudelta ja kahdelta sitä edeltä-
neeltä tilikaudelta;

6) selvitys rahastoyhtiölle ja säilytysyhtei-
sölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta
rahaston varojen hoidosta ja säilytyksestä ai-
heutuneisiin palkkioihin sekä rahaston sijoi-
tuskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yh-
teissijoitusyritysten vastaaviin kuluihin, mi-
käli rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa
varojaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteis-
sijoitusyritysten osuuksiin.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistö-
arvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusra-
haston on annettava toimintakertomuksessaan
kiinteistöistään kiinteistörahastolain nojalla
annetun asetuksen (135/1998) 3 §:n vähim-
mäisvaatimusten mukaiset tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut selvitykset
voidaan esittää joko toimintakertomukseen
sisältyvinä erillisinä selvityksinä tai tilinpää-
töstietojen yhteydessä.

13 §

Puolivuotiskatsauksen sisältö

Sen lisäksi, mitä lain 29 §:ssä säädetään,

sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston
puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin
katsauskautta koskeva 11 §:n 3 kohdassa tar-
koitettu selvitys arvopaperisijoituksista ryh-
miteltynä liitteen III mukaisesti sekä 12 §:n
1 momentin 1, 3 ja 6 kohdassa tarkoitetut
selvitykset.

5 luku

Voimaantulo

14 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä hel-
mikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan sijoitusrahas-
ton tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja
puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja
säilytysyhteisön tilinpäätöksestä 17 päivänä
kesäkuuta 2004 annettu valtiovarainministe-
riön asetus (515/2004).

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran
asetuksen voimaan tulon jälkeen lähinnä
päättyvältä tilikaudelta laadittavaan tilinpää-
tökseen, kuitenkin siten, että mainitulta tili-
kaudelta laadittavat rahastoyhtiön ja sijoitus-
rahaston tuloslaskelma ja tase saadaan tämän
asetuksen liitteissä olevien tuloslaskelma- ja
tasekaavojen sijasta laatia tällä asetuksella
kumotun asetuksen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, asetusta sovelletaan pääasiallisesti kiin-
teistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoitta-
van erikoissijoitusrahaston kirjanpitoon lain
voimaantuloa lähinnä seuraavan tilikauden
alusta lukien.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa

523N:o 151



 N:o 151  
  
 

524 

Liite I 
 
RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 
 
TULOSLASKELMA 
 
Palkkiotuotot    
 Hallinnointipalkkiot     
 - Hallinnointipalkkioiden palautukset   
 Merkintäpalkkiot   
 Lunastuspalkkiot   
 Muut palkkiot   
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista    
 Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä   
 Omistusyhteysyrityksistä   
 Muista yrityksistä   
Korkotuotot      
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot   
Suojauslaskennan nettotulos   
Liiketoiminnan muut tuotot   
RAHASTOYHTIÖTOIMINNAN TUOTOT  
Palkkiokulut       
Korkokulut       
Hallintokulut       
 Henkilöstökulut      
  Palkat ja palkkiot    
  Henkilösivukulut    
   Eläkekulut    
   Muut henkilösivukulut   
  Muut hallintokulut   
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 
Liiketoiminnan muut kulut 
Arvoalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista 
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot 
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 
Tilinpäätössiirrot 
Tuloverot 
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen jälkeen 
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut 
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
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TASE 
 
VASTAAVAA 
Käteiset varat 
Saamiset luottolaitoksilta    
  Vaadittaessa maksettavat  
  Muut  
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä  
  Vaadittaessa maksettavat  
  Muut  
Saamistodistukset 
  Julkisyhteisöltä   
  Muilta   
Osakkeet ja osuudet  
  Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä  
  Osakkeet ja osuudet samaan konserniin kuuluvissa yrityksissä 
Johdannaissopimukset  
Aineettomat hyödykkeet  
Aineelliset hyödykkeet  
  Sijoituskiinteistöt ja sijoituskiinteistöosakkeet ja -osuudet 
  Muut kiinteistöt ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Osakeantisaamiset 
Muut varat 
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 
Laskennalliset verosaamiset 
 
 
 
VASTATTAVAA 
 
VIERAS PÄÄOMA 
Velat luottolaitoksille 
  Takaisinmaksettavat varat 
  Muut 
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 
  Takaisinmaksettavat varat 
  Muut 
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 
  Joukkovelkakirjalainat  
  Muut  
Johdannaissopimukset ja muut kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat 
Muut velat 
  Muut velat   
  Pakolliset varaukset   
Siirtovelat ja saadut ennakot 
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 
  Pääomalainat    
  Muut    
Laskennalliset verovelat 
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 
Poistoero 
Vapaaehtoiset varaukset 
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OMA PÄÄOMA 
Osakepääoma 
Ylikurssirahasto 
Arvonkorotusrahasto 
Muut sidotut rahastot 
  Vararahasto  
  Käyvän arvon rahasto 
   Rahavirran suojauksesta 
   Muuntoeroista 
   Käypään arvoon arvostamisesta 
  Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 
  Muut rahastot   
Vapaat rahastot   
Edellisten tilikausien voitto (tappio)  
Tilikauden voitto (tappio)  
  
  
TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET  
Asiakkaan puolesta kolmannen hyväksi annetut sitoumukset  
  Takaukset ja pantit   
  Muut   
Asiakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset 
  Arvopaperien takaisinostositoumukset   
  Muut   
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Liite II 
 
SIJOITUSRAHASTON TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 
 
TULOSLASKELMA 
1. TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET 
a) Arvopapereiden nettotuotot 
b) Johdannaissopimusten nettotuotot 
c)Osinkotuotot ja voitto-osuudet 
d) Korkotuotot 
e) Muut tuotot 
2. KULUT 
a) Palkkiokulut 
aa) Rahastoyhtiöille 
ab) Säilytysyhtiöille 
b) Korkokulut 
c) Muut kulut 
3. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 
 
 
TASE 
V a s t a a v a a 
1. Arvopaperit markkina-arvoon 
2. Myyntisaamiset 
3. Muut saamiset 
a) Johdannaissopimusten arvonnousut 
b) Muut 
4. Siirtosaamiset 
5. Rahat ja pankkisaamiset 
Vastaavaa yhteensä 
V a s t a t t a v a a 
A RAHASTON ARVO 
1. Rahaston arvo 
B VIERAS PÄÄOMA 
1. OSTOVELAT 
2. Muut velat 
a) Johdannaissopimusten arvonalennukset 
b) Muut 
3. Siirtovelat 
Vastattavaa yhteensä 
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Liite III 
 
SIJOITUSRAHASTON JA ERIKOISSIJOITUSRAHASTON ARVOPAPERI-

IJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY S 

Arvopaperi  
Määrä 
Kpl/nimellisarvo, 
EUR 

Kurssi EUR/% 
Markkina- 
arvo/arvon- 
muutos EUR 

Prosenttia 
rahaston 
arvosta 

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti 
kauppaa arvopaperipörssin pörssilistal-
la Yhteensä 

    

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa 
muulla säännellyllä, säännöllisesti toi-
mivalla, tunnustetulla ja yleisölle 
avoimella markkinapaikalla kuin arvo-
paperipörssin pörssilistalla Yhteensä 

    

Arvopaperit, joiden liikkeeseenlas-
kuehdoissa on sitouduttu saattamaan 
arvopaperit kaupankäynnin kohteeksi 
yhden vuoden kuluessa niiden liikkee-
seenlaskusta jommassa kummassa yllä 
mainitussa vaihdantajärjestelmässä   
Yhteensä 

    

Muut arvopaperit Yhteensä     

Arvopaperit yhteensä      

Vakioidut johdannaissopimukset     

Korkojohdannaiset Termiinisopimuk-
set Optiosopimukset  
Ostetut Asetetut  

    

Valuuttajohdannaiset Termiinisopi-
mukset Optiosopimukset 
Ostetut Asetetut  

    

Osakejohdannaiset Termiinisopimuk-
set Optiosopimukset  
Ostetut Asetetut  

    

Muut johdannaiset Termiinisopimuk-
set Optiosopimukset  
Ostetut Asetetut  

    

Vakioimattomat  johdannaissopimuk-
set     

Korkojohdannaiset Termiinisopimuk-
set Optiosopimukset  
Ostetut Asetetut  

    

Valuuttajohdannaiset Termiinisopi-
mukset Optiosopimukset 
Ostetut Asetetut  

    

Osakejohdannaiset Termiinisopimuk-
set Optiosopimukset  
Ostetut Asetetut  

    

http://finlex1.edita.fi/dynaweb/stp/stp/1999sd/@__me__;hf=0;nn=1;pt=96340;lang=fi?=96767
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Muut johdannaiset Termiinisopimuk-
set Optiosopimukset  
Ostetut Asetetut  

    

Kassa ja muut varat, netto    

Rahaston arvo     

Liikkeessä olevien osuuksien lukumää-
rä Kasvuosuuksien lukumäärä Tuotto-
osuuksien lukumäärä  

   

Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden 
arvo Tuotto-osuuden arvo     
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