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luottolaitoksen, ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivuliikkeen ja talletuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilupahakemukseen sekä sivuliikkeen perusta-

mista ulkomaille koskevaan hakemukseen liitettävistä selvityksistä

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2011

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 22 §:n, 29 f §:n ja 162 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä on 29 f § laissa 1357/2010,
sekä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599 /2010) 11 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen
liitettävistä selvityksistä haettaessa

1) luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 22 §:n 1 momentissa tarkoitettua
luottolaitoksen toimilupaa;

2) luottolaitostoiminnasta annetun lain
162 §:ssä tarkoitettua lupaa perustaa sivuliike
valtioon, joka ei kuulu Euroopan talousaluee-
seen;

3) luottolaitostoiminnasta annetun lain
29 f §:ssä tarkoitettua kolmannen maan luot-
tolaitoksen sivuliikkeen toimilupaa;

4) talletuspankkien yhteenliittymästä an-
netun lain 11 §:ssä tarkoitettua talletuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisön toimilu-
paa.

Mitä tässä asetuksessa säädetään luottolai-
toksesta, sovelletaan vastaavasti talletuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisöön, jollei
jäljempänä toisin säädetä. Tätä asetusta ei
sovelleta osuuspankeista ja muista osuuskun-
tamuotoisista luottolaitoksista annetun lain
nojalla perustettuun keskusyhteisöön.

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei sovel-
leta säästöpankkilain (1502/2001) 90 §:n eikä
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoi-

sista luottolaitoksista annetun lain
(1504/2001) 31 §:n 1 momentin mukaisesti
perustettavan luottolaitoksen toimilupahake-
mukseen, lukuun ottamatta 2 §:n 2 momentin
1 ja 4 kohtaa.

2 §

Selvitys perustettavasta luottolaitoksesta

Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä
ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen täy-
dellinen toiminimi, käytettävät aputoimini-
met, posti- ja käyntiosoite sekä kotipaikka.

Jos hakija on rekisteröity osakeyhtiö, sääs-
töpankki, tai osuuskunta, hakemukseen on
liitettävä:

1) jäljennös hakijan voimassa olevasta yh-
tiöjärjestyksestä tai säännöistä;

2) ote tai jäljennös yhtiökokouksen, isän-
tien kokouksen tai osuuskunnan kokouksen
päätöksestä mahdollisine liitteineen, joilla
yhtiöjärjestys tai säännöt on päätetty muuttaa
vastaamaan luottolaitoksen yhtiöjärjestyksen
tai sääntöjen edellytyksiä ja josta ilmenee
yhteisön aikomus hakea luottolaitoksen toi-
milupaa sekä muutettu yhtiöjärjestys tai muu-
tetut säännöt;

3) hakijan kaupparekisteriote.
Jos toimilupaa haetaan perustettavalle yri-



tykselle, lupahakemukseen on liitettävä mah-
dollisine liitteineen:

1) ote tai jäljennös luottolaitoksen perusta-
mista koskevasta päätöksestä, jos perustajana
on oikeushenkilö;

2) kunkin perustajan kaupparekisteriote,
jos perustaja on oikeushenkilö, tai selvitys
kustakin perustajasta, jos perustaja on luon-
nollinen henkilö;

3) jäljennös perustamiskirjasta ja siihen
otetusta tai liitetystä yhtiöjärjestyksestä tai
säännöistä;

4) jäljennös mahdollisesta perustamisko-
kouksen pöytäkirjasta.

Jos toimilupaa haetaan säästöpankkilain
90 §:n tai osuuspankeista ja muista osuuskun-
tamuotoisista luottolaitoksista annetun lain
31 §:n 1 momentin mukaisesti perustettavalle
luottolaitokselle, toimilupahakemukseen on
lisäksi liitettävä selvitys siitä, että hakijan
kaikki varat, velat ja sitoumukset on siirretty
perustettavalle luottolaitokselle mainituissa
lainkohdissa tarkoitetulla tavalla.

Kombinaatiosulautumisessa tai jakautumi-
sessa perustettavan luottolaitoksen toimilupa-
hakemukseen on liitettävä sulautumissuunni-
telma tai jakautumissuunnitelma.

3 §

Perustamispääoma

Jos luottolaitokselta edellytetty luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 44 §:ssä tarkoi-
tettu osake-, osuus- tai peruspääoma on toi-
milupaa haettaessa kokonaan maksettu, toi-
milupahakemukseen on liitettävä selvitys
siitä, että maksettu määrä on yhteisön omis-
tuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on
myös liitettävä yhteisön tilintarkastajien alle-
kirjoittama todistus siitä, että perustamispää-
oman maksua koskevia säännöksiä on nouda-
tettu.

Jos luottolaitoksen perustamispääomaa ei
ole toimilupaa haettaessa maksettu, hake-
mukseen on liitettävä selvitys perustamispää-
oman maksamista koskevista sitoumuksista.
Selvityksen tulee sisältää yhteisön perusta-
miskirja tai merkintälista, johon osakkeet tai
osuudet on merkitty, sekä tiedot merkitsi-
jöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin merkitsi-

jänä olevan oikeushenkilön perustamispää-
oman merkitsemistä koskevasta päätöksestä
sekä merkitsijän kaupparekisteriote.

Jos perustamispääomaa on merkitty oi-
keuksin tai velvollisuuksin panna yhteisöön
osaketta tai osuutta vastaan muuta omaisuutta
kuin rahaa taikka perustamispääoma on ko-
konaan tai osaksi maksettu muuna kuin ra-
hana, hakemukseen on liitettävä osakeyhtiö-
lain (624/2006) 2 luvun 8 §:n 4 momentissa
tarkoitettu lausunto.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisöön.

4 §

Selvitys perustajista ja tärkeimmistä
omistajista

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolai-
toksen perustajat ja sellaiset omistajat, joiden
omistusosuus luottolaitoksesta suoraan tai vä-
lillisesti on vähintään yksi kymmenesosa.
Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omis-
tajan omistusosuuden suuruus luottolaitoksen
osake-, osuus- tai peruspääomasta sekä pe-
rustajien ja omistajien henkilö- ja yhteystie-
dot. Hakemukseen on myös liitettävä selvitys
sellaisista sopimuksista tai muista järjeste-
lyistä, jotka johtavat tai saattavat johtaa tässä
momentissa tarkoitetun omistusosuuden syn-
tymiseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista omista-
jista hakemukseen on liitettävä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu
ilmoitus ja ilmoituksen liitteet, joista sääde-
tään omistusosuuden hankkimista ja luovutta-
mista luottolaitoksessa, sijoituspalveluyrityk-
sessä, rahastoyhtiössä, säilytysyhteisössä, va-
kuutusyhtiössä ja rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymän omistusyhteisössä koskevasta il-
moituksesta annetussa valtioneuvoston ase-
tuksessa (231/2009). Tässä momentissa
tarkoitettuja tietoja ei tarvitse antaa omista-
jasta, joka on Finanssivalvonnasta annetun
lain 4 §:ssä tarkoitettu valvottava.

Jos yhdenkään omistajan omistusosuus ei
ole vähintään yksi kymmenesosa, Finanssi-
valvonta voi vaatia, että 2 momentissa maini-
tun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot
esitetään enintään kymmenestä suurimmasta
omistajasta.
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Kaikista perustajista on annettava 2 mo-
mentissa mainitun asetuksen 2 ja 3 §:ssä tar-
koitetut tiedot, jollei Finanssivalvonta perus-
tajien suuren lukumäärän vuoksi hyväksy esi-
tettäväksi suppeampia tietoja.

5 §

Luottolaitoksen johto

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäljen-
nökset tarpeellisista perustamiskokouksen,
yhtiökokouksen, isäntien kokouksen, osuus-
kunnan kokouksen, hallintoneuvoston ko-
kouksen ja hallituksen kokouksen pöytäkir-
joista taikka muista yhteisön ulkopuolisen ta-
hon laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät
luottolaitokselle valitut hallintoneuvoston ja
hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
yhteisölle valittu toimitusjohtaja ja toimitus-
johtajan sijainen sekä muu ylimpään johtoon
kuuluva henkilö.

6 §

Sopivuus- ja luotettavuusselvitys

Luottolaitoksen hallituksen jäsenten ja va-
rajäsenten, toimitusjohtajan ja toimitusjohta-
jan sijaisen sekä muun ylimpään johtoon
kuuluvan henkilön sopivuuden ja luotetta-
vuuden selvittämiseksi hakemukseen on lii-
tettävä näistä henkilöistä seuraavat tiedot:

1) ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön
täydellinen nimi, henkilötunnus, syntymä-
paikka, koulutus, asema luottolaitoksessa ja
mahdolliset aikaisemmat tehtävät luottolaitos-
alalla, aikaisempi työkokemus sekä osallistu-
minen merkittäviin koulutusohjelmiin tai am-
matillisiin kursseihin;

2) omavaraisuustodistus;
3) ote holhousasioiden rekisteristä;
4) ote Oikeusrekisterikeskuksen velkajär-

jestelyrekisteristä;
5) ote Oikeusrekisterikeskuksen liiketoi-

mintakieltorekisteristä;
6) omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen

vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee si-
sältää luottolaitoksen nimi, henkilön täydelli-
nen nimi, henkilötunnus ja mahdolliset aikai-
semmat nimet, syntymäpaikka sekä vakuutus
siitä, ettei henkilö ole saanut huomautusta
tehtäväänsä asetetulta valvontaelimeltä,

taikka selvitys rikkomuksesta, josta on aiheu-
tunut edellä mainittu seuraamus;

7) jos toinen finanssivalvontaviranomai-
sen on tehnyt henkilöstä sopivuus- ja luotet-
tavuusselvityksen, tieto selvityksen tulok-
sesta;

8) selvitys mahdollisesta muusta sellai-
sesta seikasta, jota henkilö pitää olennaisena
arvioitaessa hänen sopivuuttaan ja luotetta-
vuuttaan.

Luottolaitoksen omistajana olevan yhtei-
sön hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä, toi-
mitusjohtajasta ja toimitusjohtajan sijaisesta
sekä muusta ylimpään johtoon kuuluvasta
henkilöstä on hakemukseen liitettävä 1 mo-
mentissa tarkoitettu sopivuus- ja luotetta-
vuusselvitys, jos yhteisön omistusosuus luot-
tolaitoksesta on vähintään yksi kymmenes-
osa. Jos joku muu kuin edellä tarkoitettu taho
käyttää omistajana olevassa yhteisössä tosi-
asiallista määräysvaltaa, tästä on annettava
vastaava selvitys. Lisäksi vastaava selvitys
on annettava omistajana olevasta luonnolli-
sesta henkilöstä, jos tämän omistusosuus on
vähintään yksi kymmenesosa.

Jos Finanssivalvonnalla ei ole oikeutta
saada luottolaitostoiminnasta annetun lain
40 §:n 2 momentissa tarkoitetun asian selvit-
tämiseksi toisesta valtiosta rikosrekisterin
otetta, hakemukseen on liitettävä rikosrekis-
terilaissa (770/1993) tarkoitettua rikosrekiste-
rin otetta vastaava viranomaisen tai muun
rekisterinpitäjän antama rekisterin ote tai to-
distus.

7 §

Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Hakemukseen on liitettävä selvitys luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 37 §:ssä tar-
koitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys so-
pimuksista tai muista järjestelyistä, jotka joh-
tavat tai saattavat johtaa merkittävän sidon-
naisuuden syntymiseen.

8 §

Tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolai-
toksen tilintarkastajien nimet sekä se, kuka
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tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhtei-
söistä on luottolaitostoiminnasta annetun lain
159 §:ssä tarkoitettu Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyh-
teisö. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote
tai jäljennös tilintarkastajien valitsemista kos-
kevan yhtiökokouksen, isäntien kokouksen,
osuuskunnan kokouksen tai perustamisko-
kouksen pöytäkirjasta.

9 §

Taloudelliset toimintaedellytykset

Luottolaitoksen taloudellisten toiminta-
edellytysten selvittämiseksi hakemukseen on
liitettävä:

1) liiketoimintasuunnitelma ja kuvaus toi-
minnalle asetetuista tavoitteista seuraavalle
kolmelle vuodelle, joista käy ilmi aiottu liike-
toiminta, tuotteet, arvioitu markkinaosuus,
asiakaskunta, riskialuekohtaiset riskinottota-
sot, henkilöstö ja palkitsemisjärjestelmät;

2) kannattavuusarviot ja -tavoitteet sekä
tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet
seuraavalle kolmelle vuodelle;

3) arvio omien varojen riittävyydestä seu-
raavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma
riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden
varmistamiseksi;

4) selvitys pääoman saatavuudesta (pää-
omasuunnitelma), laskelmat riskialueittai-
sesta pääomavaatimusten täyttymisestä ja ku-
vaus vakavaraisuuden hallinnan järjestämi-
sestä.

Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää
selvitys ulkoistettavista sekä asiamiehen väli-
tyksellä harjoitettaviksi aiotuista toimin-
noista. Hakemuksesta on käytävä ilmi ulkois-
tettavia toimintoja hoitavien sekä asiamiesten
nimet ja yhteystiedot.

Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa,
hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja,
jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpää-
töstiedot liitteineen viideltä viimeiseltä tili-
kaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu
aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hake-
muksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä
yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama
selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sat-
tuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olen-
naisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yh-

tiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta
ja tuloksesta.

Talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisön toimilupahakemukseen on liitettävä
tässä momentissa tarkoitetut tiedot koko yh-
teenliittymän osalta.

10 §

Talletustoiminta ja muiden takaisinmaksetta-
vien varojen vastaanottaminen yleisöltä

Liiketoimintasuunnitelmasta on käytävä
ilmi suunniteltu talletustoiminta tai muu ta-
kaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen
yleisöltä sekä toiminnan sisältö ja laajuus.
Hakemukseen liitettävistä selvityksistä tulee
myös käydä ilmi suunniteltu tilijärjestelmä
sekä se, miten varojen siirto ja nosto tililtä
tapahtuu sekä luonnokset asiakkaan kanssa
solmittavien tilisopimusten yleisiksi ehdoiksi.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys tal-
letustoimintaan ja muiden takaisinmaksetta-
vien varojen vastaanottamiseen yleisöltä liit-
tyvien riskien hallinnasta ja seurannasta.

Talletuspankin on liitettävä jäljennös hake-
muksesta, jolla pankki on hakenut talletus-
suojarahaston jäsenyyttä.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisöön.

11 §

Maksujenvälitys

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä,
miten luottolaitoksen omia ja sen asiakkaiden
maksuja välitetään sekä siitä, mihin maksujen
välitysjärjestelmiin luottolaitos aikoo liittyä
ja miten se käytännössä tapahtuu. Lisäksi on
esitettävä selvitys maksujenvälitykseen liitty-
vistä riskeistä ja niiden hallinnan järjestämi-
sestä sekä selvitys maksujenvälityksen jatku-
vuuden varmistamisesta häiriötilanteissa.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisöön.
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12 §

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hakemukseen on liitettävä kuvaus:
1) luottolaitoksen organisaatiosta, tehtä-

vien ja vastuiden jaosta sekä päätöksenteko-
järjestelmästä ja selvitys palkattavan henki-
löstön määrästä, henkilöstölle asetettavista
ammatillisista vaatimuksista;

2) sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
liiketoiminnasta riippumattoman riskienhal-
linnan arvioinnin järjestämisestä;

3) sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;
4) toimintojen laillisuuden ja sisäisten me-

nettelytapojen noudattamisen valvonnan jär-
jestämisestä;

5) riittävän tiedonkulun sekä riskienhallin-
nan ja muun sisäisen valvonnan turvaami-
sesta ulkoistettavien ja asiamiehen välityk-
sellä harjoitettavien toimintojen osalta;

6) riski-, tulos- ja muusta raportoinnista
johdolle;

7) asiakirjojen säilytystavoista.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoite-

tusta organisaatiokuvauksesta on käytävä
ilmi kukin sellainen yksikkö, jonka toimin-
nasta saattaa syntyä luotto-, markkina- tai
rahoitusriskejä tai muita liiketoiminnasta joh-
tuvia riskejä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä luotto-
laitoksen päätöksentekoelinten työjärjestyk-
set ja luottolaitoksessa sovellettavat sisäiset
toimintaohjeet.

Talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisön toimilupahakemukseen on liitettävä
tässä momentissa tarkoitetut tiedot koko yh-
teenliittymän osalta.

13 §

Luotto-, markkina-, maksuvalmius- ja
rahoitusriskit

Hakemukseen on liitettävä seuraavat ku-
vaukset luottoriskistä:

1) luotonmyönnön tavoitteet ja riskinoton
periaatteet;

2) luottoriskien tunnistamis-, mittaamis-,
seuranta- ja valvontajärjestelmät;

3) luotonmyöntöprosessi;
4) luottoriskien hallinnan arviointi.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä kuvaus
korko-, valuutta-, osake-, hyödyke-, maksu-
valmius- ja rahoitusriskin hallinnan periaat-
teista. Kuvauksen tulee sisältää riskien tun-
nistaminen, riskien mittausperiaatteet ja peri-
aatteet, joilla riskilimiitit asetetaan, sekä
muut periaatteet, joilla riskejä hallitaan. Ha-
kemukseen tulee liittää selvitys kaupankäyn-
tivaraston määrittelystä sekä sijoitustoimin-
nan periaatteista ja maksuvalmiusreservistä.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisöön.

14 §

Operatiiviset riskit

Hakemukseen on liitettävä kuvaus ja arvio
luottolaitoksen kaikkiin merkittäviin tuottei-
siin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestel-
miin liittyvistä operatiivisista riskeistä sekä
kuvaus uuden tuotteen tai palvelun hyväksy-
mismenettelystä. Hakemuksessa on lisäksi ol-
tava selvitys luottolaitoksen vakuutustur-
vasta.

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä,
miten luottolaitos on varautunut toiminnan
jatkumiseen häiriötilanteissa. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä luottolaitoksen keskeisten
toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisöön.

15 §

Sijoituspalvelujen tarjoamista koskevan
toiminnan järjestämiseen ja menettely-

tapoihin liittyvät vaatimukset

Toimilupahakemukseen on liitettävä tarjot-
tavien sijoitus- ja oheispalvelujen osalta sel-
vitys siitä, miten luottolaitoksessa huolehdi-
taan sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoamiseen
liittyvien toiminnan järjestämistä ja asiakas-
suhteissa noudatettavia menettelytapoja kos-
kevien säännösten sekä markkinoiden väärin-
käytön estämistä koskevien säännösten nou-
dattamisessa.

Mikäli toimiluvan hakija aikoo järjestää
monenkeskistä kaupankäyntiä, tulee hake-
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mukseen liittää luonnos tällaisen kaupan-
käynnin säännöiksi.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisöön.

16 §

Asiakkaan tunnistamis- ja
tuntemisjärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja joh-
don hyväksymät sisäiset ohjeet asiakkaan
tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä,
miten varmistutaan rahanpesun ja terrorismin
rahoituksen estämiseksi annettuihin määräyk-
siin sisältyvän huolellisuus- ja ilmoitusvel-
vollisuuden noudattamisesta. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä selvitys tunnistamisasia-
kirjojen säilyttämisestä, vastuuhenkilöistä ja
henkilökunnan koulutusohjelmasta.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta talletuspankkien yhteenliittymän keskus-
yhteisöön.

17 §

Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luotto-
laitoksen tietojärjestelmistä, tietohallintostra-
tegiasta ja tietohallinto-organisaatiosta. Ha-
kemuksessa tulee kuvata myös ulkoistettavat
tietotekniikkapalvelut.

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luotto-
laitoksen tietoturvallisuusorganisaatiosta ja
eri yksiköiden tietoturvallisuusvastuista, tie-
toturvallisuusperiaatteista ja tietoturvallisuu-
teen liittyvien riskien hallinnasta sekä siitä,
miten luottolaitoksen omaa tietoturvallisuutta
arvioidaan. Hakemukseen on lisäksi liitettävä
luottolaitoksen tietoturvallisuuteen liittyvät
keskeiset ohjeet.

18 §

Kirjanpitojärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys luotto-
laitoksen kirjanpitojärjestelmästä ja käytettä-
vistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista ja
niiden säilytystavoista.

19 §

Euroopan talousalueen ulkopuoliseen
valtioon perustettavan sivuliikkeen
lupahakemukseen liitettävät tiedot

Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitok-
sen on liitettävä sivuliikkeen perustamista
Euroopan talousalueen ulkopuoliseen val-
tioon koskevaan lupahakemukseen:

1) jäljennös luottolaitoksen toimivaltaisen
elimen päätöksestä perustaa sivuliike toiseen
valtioon;

2) sijaintivaltion asianomaisen viranomai-
sen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos täl-
lainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;

3) selvitys kyseessä olevan valtion luotto-
laitoksen toimintaa ja valvontaa koskevasta
lainsäädännöstä;

4) selvitys Finanssivalvonnan valvonta- ja
tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;

5) selvitys sijaintivaltion valvontaviran-
omaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;

6) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;
7) selvitys sivuliikkeen organisaatioraken-

teesta;
8) selvitys sivuliikkeen johdosta ja 6 §:ssä

tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys
sivuliikkeen johdosta;

9) selvitys siitä, miten luottolaitoksen si-
säinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään
sivuliikkeessä;

10) selvitys raportoinnista sivuliikkeestä
pääkonttoriin.

20 §

Kolmannen maan luottolaitoksen Suomeen
perustettavan sivuliikkeen toimilupa-

hakemukseen liitettävät tiedot

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 §:n
4 momentissa tarkoitetun kolmannen maan
luottolaitoksen on liitettävä Suomeen perus-
tettavan sivuliikkeen toimilupahakemukseen
luottolaitoksen osalta:

1) selvitys, josta ilmenee luottolaitoksen
täydellinen toiminimi, käytettävät aputoimi-
nimet, kotivaltio, kotipaikka ja pääkonttorin
sijaintipaikka sekä yhteystiedot;

2) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös
luottolaitoksen yhtiöjärjestyksestä tai sään-
nöistä sekä toimiluvasta sen kotivaltiossa;
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3) ote kaupparekisteristä tai vastaavasta
rekisteristä, josta ilmenevät kaikki luottolai-
toksen hallintoneuvoston ja hallituksen tai
niitä vastaavien toimielinten jäsenet ja varajä-
senet sekä toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa;

4) kotivaltion asianomaisen viranomaisen
lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomeen,
jos tällainen lupa on luottolaitoksen kotival-
tion lainsäädännön mukaan sivuliikkeen pe-
rustamisen edellytys;

5) ote tai jäljennös luottolaitoksen päättä-
vien elinten kokouksen päätöksestä, jolla on
päätetty perustaa Suomeen sivuliike, ja selvi-
tys perustamisessa noudatettavasta menette-
lystä;

6) selvitys luottolaitoksen osake- tai
muusta peruspääomasta, suurista asiakasris-
keistä sekä vakavaraisuudesta ja maksuval-
miudesta;

7) selvitys sitä, että luottolaitos täyttää ko-
timaansa lainsäädännön mukaiset vakavarai-
suus- ja maksuvalmiusvaatimukset;

8) edellä 4 §:ssä tarkoitetut tiedot sisältävä
selvitys luottolaitoksen merkittävistä omista-
jista sekä 6—8 §:ssä, 9 §:n 2 momentissa,
12 §:n 1 momentissa ja 14 §:ssä tarkoitetut
selvitykset luottolaitoksesta, sen ylimmästä
johdosta ja tilintarkastajista.

Sivuliikkeen osalta toimilupahakemukseen
on liitettävä:

1) selvitys, josta ilmenee sivuliikkeen
posti- ja käyntiosoite;

2) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma,
jonka tulee sisältää 9 §:n 1 ja 2 momentissa ja
10—18 §:ssä tarkoitetut selvitykset;

3) selvitys sivuliikkeen hallinnosta sekä
6 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuus-
selvitys sivuliikkeen johtajasta;

4) selvitys sivuliikkeen käytettävissä Suo-

messa olevista vähintään viiden miljoonan
euron määräisistä varoista ja niiden sijoitta-
misesta Suomessa;

5) selvitys raportointijärjestelmästä sivu-
liikkeestä pääkonttoriin sekä valvoville viran-
omaisille.

Luottolaitoksen kotivaltion lainsäädän-
nöstä hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys Finanssivalvonnan tietojen-
saantioikeudesta luottolaitoksen kotivaltion
valvontaviranomaisilta;

2) selvitys luottolaitoksen toimintaa ja
valvontaa koskevasta luottolaitoksen kotival-
tion lainsäädännöstä sekä selvitys rahoitusjär-
jestelmän rikollisen hyväksikäytön estämistä
koskevasta lainsäädännöstä.

Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
luottolaitoksen kotivaltion talletussuojajärjes-
telmästä ja sijoittajien korvausrahastoa vas-
taavasta järjestelmästä sekä siitä, kuuluuko
luottolaitos ja sen ulkomailla sijaitseva sivu-
liike näiden järjestelmien piiriin. Selvityk-
sestä on ilmettävä kotivaltion suojan taso.

Jos vieraan valtion lainsäädännöstä tai
muusta painavasta syystä johtuu, ettei 1 tai 2
momentissa tarkoitettua selvitystä tai tietoa
voida esittää, Finanssivalvonta voi hyväksyä
muun siihen verrattavan selvityksen tai tie-
don.

21 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
marraskuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan luottolaitoksen
toimilupahakemukseen liitettävistä selvityk-
sistä annettu valtiovarainministeriön asetus
939/2007.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2011

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies

Lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa
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