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luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 2 §:n 1 ja 2 momentti, 31 §:n

1 momentti, 34 §, 35 §:n 2 momentti, 42 §:n 1 ja 2 momentti, 45 §:n 1 momentin 3 kohta,
141 §:n 5 momentti, 146 ja 160 §, 166 §:n 3 momentti, 167 §:n 2 ja 4 momentti sekä 171 §,

sellaisina kuin niistä ovat 31 §:n 1 momentti laissa 299/2010 sekä 35 §:n 2 momentti, 42 §:n
1 ja 2 momentti ja 160 § laissa 759/2012, seuraavasti:

2 §

Muu luottolaitostoimintaa koskeva
lainsäädäntö

Osakeyhtiömuotoisesta luottolaitoksesta
säädetään tämän lain lisäksi liikepankeista ja
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa (1501/2001), säästöpan-
kista säästöpankkilaissa (1502/2001), osuus-
kuntamuotoisesta luottolaitoksesta osuuspan-
keista ja muista osuuskuntamuotoisista luot-
tolaitoksista annetussa laissa (423/2013) sekä
hypoteekkiyhdistyksestä hypoteekkiyhdistyk-
sistä annetussa laissa (936/1978).

Luottolaitoksen oikeudesta harjoittaa kiin-
nitysluottopankkitoimintaa säädetään kiinni-

tysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa
(688/2010).
— — — — — — — — — — — — —

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 maksupalveluiden tar-
joamisen ja sähköisen rahan liikkeeseenlas-
kun yhteydessä. Luottoyhteisö voi harjoittaa
kiinnitysluottopankkitoimintaa. Kiinnitys-
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luottopankkitoiminnasta säädetään kiinnitys-
luottopankkitoiminnasta annetussa laissa.
— — — — — — — — — — — — —

34 §

Rahalainan antamista koskevien
osuuskuntalain säännösten soveltaminen

Osuuskuntalain (421/2013) 16 luvun
11 §:ää ei sovelleta luottolaitokseen eikä sen
konsolidointiryhmään kuuluvaan rahoituslai-
tokseen.

35 §

Omien ja konserniyritysten osakkeiden,
osuuksien, pääomalainojen ja debentuurien

hankinnan rahoittaminen ja pantiksi
ottaminen

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

dointiryhmään kuuluva rahoituslaitos saa,
jollei 3 momentista muuta johdu, osakeyhtiö-
lain (624/2006) 13 luvun 10 §:n 1 momentin,
osuuskuntalain 16 luvun 11 §:n 1 momentin
sekä velkakirjalain (622/1947) 34 §:n 3 mo-
mentin estämättä antaa lainaa omien tai emo-
yrityksen osakkeiden ja osuuksien hankkimi-
seksi ja ottaa niitä pantiksi, jos ne ovat kau-
pankäynnin kohteena kaupankäynnistä rahoi-
tusvälineillä annetussa laissa (748/2012) tar-
koitetulla säännellyllä markkinalla, jos lainan
antaminen tai pantin ottaminen kuuluu luotto-
laitoksen tai sen kanssa samaan konsolidoin-
tiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen tavan-
omaiseen liiketoimintaan ja jos laina on an-
nettu taikka pantti otettu luotto- tai rahoitus-
laitoksen toiminnassa noudatetuin tavanomai-
sin ehdoin.
— — — — — — — — — — — — —

42 §

Osakkeiden ja osuuksien hankintaa ja
luovutusta koskeva ilmoitusvelvollisuus

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

1) hankinnan johdosta olisi vähintään

10 prosenttia luottolaitoksen osake- tai
osuuspääomasta taikka kantarahastosta;

2) olisi niin suuri, että se vastaisi vähin-
tään 10:tä prosenttia kaikkien osakkeiden tai
osuuksien tuottamasta äänimäärästä; tai

3) muutoin oikeuttaisi käyttämään 2 koh-
dassa tarkoitettuun omistukseen rinnastetta-
vaa tai muuten merkittävää vaikutusvaltaa
luottolaitoksen hallinnossa.

Jos 1 momentissa tarkoitettua omistusta
aiotaan lisätä siten, että omistus hankinnan
johdosta olisi vähintään 20, 30 tai 50 prosent-
tia luottolaitoksen osake- tai osuuspääomasta
taikka kantarahastosta tai omistus vastaisi sa-
mansuuruista osuutta kaikkien osakkeiden tai
osuuksien tuottamasta äänimäärästä taikka
luottolaitoksesta tulisi tytäryritys, myös tästä
hankinnasta on ilmoitettava etukäteen Fi-
nanssivalvonnalle.
— — — — — — — — — — — — —

45 §

Ensisijaiset omat varat

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

3) osake-, osuus- ja kantarahastoantitilillä
olevat varat;
— — — — — — — — — — — — —

141 §

Salassapitovelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Mitä osuuskuntalain 7 luvun 14 §:ssä sää-

detään, ei koske luottolaitosta eikä sen kanssa
samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa yri-
tystä.

146 §

Tilinpäätöksen laadintaan sovellettavat
säännökset

Luottolaitoksen tilinpäätös laaditaan ja jul-
kistetaan tämän luvun säännösten ja niiden
nojalla annetun valtiovarainministeriön ase-
tuksen ja Finanssivalvonnan määräysten mu-
kaisesti. Luottolaitoksiin sovelletaan lisäksi
kirjanpitolakia ja sen nojalla annettuja sään-
nöksiä siltä osin kuin tässä laissa tai sen
nojalla annetuissa valtiovarainministeriön
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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 8 luvun 11 §:ää ei sovelleta
luottolaitokseen. Mitä tässä luvussa säädetään
tilinpäätöksestä, sovelletaan kokonaisuuteen,
joka käsittää tilinpäätökseen kuuluvat ja sii-
hen liitetyt asiakirjat, jollei jäljempänä erik-
seen 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 mo-
mentin 2 kohtaa eikä 6 §:ää eikä osuuskunta-
lain omaa pääomaa, tilinpäätöstä, toiminta-
kertomusta ja konsernia koskevan 8 luvun
1 §:n 1 momenttia, 3 eikä 4 §:ää, 5 §:n 3 mo-
mentin 3 kohtaa eikä 6 §:ää.

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 3 momenttia
pienen kirjanpitovelvollisen konsernitilinpää-
töksen laatimisvelvollisuudesta, 2 §:n 2 mo-
menttia konsernin rahoituslaskelmasta ja
3 momenttia konsernin toimintakertomuk-
sesta, 7 §:n 6 momenttia pienen konsernin
poistoeron ja vapaaehtoisen varauksen jaka-
misesta sekä 9 §:ää yhdistelmämenetelmän
käytöstä, osakeyhtiölain 8 luvun 9 §:n 1 mo-
menttia sekä osuuskuntalain 8 luvun 9 §:n 1
momenttia ei sovelleta luottolaitoksen kon-

sernitilinpäätöksen laatimiseen. Kirjanpito-
lain 6 luvun 4 §:n 2 ja 3 momenttia sovelle-
taan konsernitilinpäätökseen siinä laajuu-
dessa kuin niissä tarkoitettuja laskentaperi-
aatteita ja lainkohtia sovelletaan 2 momentin
nojalla luottolaitokseen.

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

160 §

Finanssivalvonnan velvollisuus määrätä
tilintarkastaja sekä erityinen tarkastus ja

tarkastaja

Tilintarkastuslain 9 §:ssä, osakeyhtiölain
7 luvun 5 §:ssä ja osuuskuntalain 7 luvun
5 §:ssä tarkoitetun tilintarkastajan sekä osa-
keyhtiölain 7 luvun 7 §:ssä ja osuuskuntalain
7 luvun 15 §:ssä tarkoitetun erityisen tarkas-
tuksen ja osakeyhtiölain 7 luvun 8 §:ssä ja
osuuskuntalain 7 luvun 16 §:ssä tarkoitetun
tarkastajan luottolaitokseen ja sen omistusyh-
teisöön määrää Finanssivalvonta. Tilintarkas-
tajan sekä erityisen tarkastajan määräämiseen
edellä tarkoitetuissa tapauksissa sovelletaan
muutoin, mitä niistä säädetään tilintarkastus-
laissa, osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa.
Finanssivalvonnan on lisäksi määrättävä luot-
tolaitokseen ja sen omistusyhteisöön kelpoi-
suusehdot täyttävä tilintarkastaja, jos luotto-
laitoksella tai omistusyhteisöllä ei ole
159 §:ssä säädetyt vaatimukset täyttävää ti-
lintarkastajaa.

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

166 §

Kotipaikan siirto toiseen ETA-valtioon

— — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-

payhtiölain (742/2004) 9 §:n 5 momentissa
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tai eurooppaosuuskuntalain (906/2006) 9 §:n
5 momentissa tarkoitettua todistusta, jos Fi-
nanssivalvonta 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 20 luvun 6 §:n
2 momentissa tarkoitettua määräpäivää vain,
jos Finanssivalvonta on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

167 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
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, osuuden omistajalle tai kan-
tarahasto-osuuden omistajalle tai muulle hen-
kilölle rikkomalla tätä lakia tai sen nojalla
annettua asetusta tai Finanssivalvonnan mää-
räystä, liikepankeista ja muista osakeyhtiö-
muotoisista luottolaitoksista annettua lakia,
säästöpankkilakia, osuuspankeista ja muista
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista an-
nettua lakia, kiinnitysluottopankkitoiminnasta
annettua lakia, hypoteekkiyhdistyksistä an-
nettua lakia, talletuspankin toiminnan väliai-
kaisesta keskeyttämisestä annettua lakia
taikka luottolaitoksen yhtiöjärjestystä tai
sääntöjä. Tilintarkastajan korvausvastuusta
säädetään tilintarkastuslaissa.
— — — — — — — — — — — — —

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 osuuden
tai kantarahasto-osuuden omistajalle taikka
muulle henkilölle. Vahinko, joka on aiheu-
tettu 140 §:ssä tarkoitetun luottolaitoksen lä-
hipiiriin kuuluvan eduksi tehdyllä toimella,
katsotaan aiheutetuksi huolimattomuudesta,
jollei osakkeenomistaja, isäntä taikka osuus-
pankin tai edustajiston jäsen osoita menetel-
leensä huolellisesti.
— — — — — — — — — — — — —

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 23 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.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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