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Laki
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminasta annetun lain (610/2014) 12 luvun 7 § sekä
muutetaan 12 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti sekä 2, 6, 8 ja 10 § seuraavasti:

12 luku

Tilinpäätös, osavuosikatsaus ja tilintarkastus

1 §

Tilinpäätöksen laadintaan sovellettavat säännökset

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Kirjanpitolain 1 luvun 4 §:n 1 momenttia tilikaudesta, 3 luvun 1 §:n 1 momentin 3 koh-

taa rahoituslaskelman laatimisvelvollisuuden rajoittamisesta ja 3 momenttia toimintaker-
tomuksen laatimisvelvollisuuden rajoittamisesta, 1 a §:ää toimintakertomuksen sisällöstä
ja 6 §:ää tilinpäätöksen laatimisajasta, 4 luvun 1 §:ää liikevaihdon määritelmästä, 3 §:ää
pysyvien ja vaihtuvien vastaavien määritelmästä ja 4 §:ää vaihto- ja rahoitusomaisuuden
määritelmästä sekä 5 luvun 2 §:ää saamisten, rahoitusvarojen ja velkojen taseeseen mer-
kitsemisestä, 2 a §:ää rahoitusvälineiden merkitsemisestä käypään arvoon sekä käyvän ar-
von rahastosta, 4 §:ää tulon kirjaamisesta tuotoksi valmistusasteen perusteella ja 6 §:ää
vaihto-omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta ei sovelleta luottolaitoksen tilinpää-
töksen laatimiseen. Siihen ei myöskään sovelleta osakeyhtiölain omaa pääomaa, tilinpää-
töstä, toimintakertomusta ja konsernia koskevan 8 luvun 1 §:n 1 momenttia, 3 eikä 4 §:ää,
5 §:n 3 momentin 2 kohtaa eikä 6 §:ää eikä osuuskuntalain omaa pääomaa, tilinpäätöstä,
toimintakertomusta ja konsernia koskevan 8 luvun 1 §:n 1 momenttia, 3 eikä 4 §:ää, 5 §:n
3 momentin 3 kohtaa eikä 6 §:ää.

Kirjanpitolain 6 luvun 1 §:n 3—6 momenttia konsernitilinpäätöksen laatimisvelvolli-
suutta koskevista poikkeuksista ja 2 §:n 3 momenttia konsernin toimintakertomuksesta,
osakeyhtiölain 8 luvun 9 §:n 1 momenttia sekä osuuskuntalain 8 luvun 9 §:n 1 momenttia
ei sovelleta luottolaitoksen konsernitilinpäätöksen laatimiseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 §

Tarkempien säännösten, määräysten, ohjeiden, lausuntojen ja poikkeuslupien antaminen

Tarkemmat säännökset rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen sekä niiden arvon-
muutosten merkitsemisestä tilinpäätökseen, tase- ja tuloslaskelmakaavoista, rahoituslas-
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kelmasta, taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitetiedoissa ja toimintakertomuk-
sessa annettavista tiedoista, konsernitaseen ja konsernituloslaskelman kaavoista ja konser-
nin rahoituslaskelmasta, konsernitaseen, konsernituloslaskelman ja konsernin rahoituslas-
kelman liitetiedoissa annettavista tiedoista sekä tase-erittelyistä ja liitetietojen erittelyistä
annetaan valtiovarainministeriön asetuksella. Valtiovarainministeriön asetuksella voidaan
lisäksi säätää poikkeuksia rahoitusvälineiden ja sijoituskiinteistöjen ja niiden arvonmuu-
tosten merkitsemistä tilinpäätökseen koskevista kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista
sekä niiden soveltamiseen perustuvista lisävaatimuksista tilinpäätöksessä tai toimintaker-
tomuksessa esittäville tiedoille.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä luottolaitoksen tilinpäätöksen laati-
misesta. Määräyksissä voidaan rajoittaa kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien (jäljempänä kansainväliset tilinpäätösstandardit) mu-
kaisten liitetietojen esittämistä sekä sellaisten korko- ja vuokratulojen kirjaamista tilikau-
den tuotoksi, jotka perustuvat sellaisiin saamisiin tai rahoitusleasingsopimuksiin, joiden
erääntyneet korot, lyhennykset taikka vuokrat ovat olleet tilinpäätöshetkellä maksamatta
Finanssivalvonnan määräyksessä tarkoitettua määräaikaa kauemmin taikka velallisen to-
detun maksukyvyttömyyden johdosta todennäköisesti jäävät maksamatta. Ennen mää-
räyksen antamista Finanssivalvonnan on pyydettävä siitä valtiovarainministeriön ja kir-
janpitolautakunnan lausunto.

Jos Finanssivalvonnan antama ohje tai lausunto tämän luvun, osakeyhtiölain, osuus-
kuntalain tai kirjanpitolain tilinpäätöstä koskevien säännösten sekä niiden nojalla annettu-
jen asetusten soveltamisesta luottolaitoksiin on kirjanpitolain tai kirjanpitoasetuksen taik-
ka osakeyhtiölain tai osuuskuntalain yleisen soveltamisen kannalta merkittävä, Finanssi-
valvonnan on ennen ohjeen tai lausunnon antamista pyydettävä siitä kirjanpitolautakun-
nan lausunto.

Finanssivalvonta voi luottolaitoksen hakemuksesta erityisistä syistä määräajaksi myön-
tää luvan poiketa kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista, tilinpäätöksen laatimisajasta
sekä konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän kotimaisen tytäryrityksen tilikaudesta ja tä-
män luvun 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun vuokrasopimuksen kohteena olevan hyödyk-
keen merkitsemisestä konsernitilinpäätökseen. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä
on, ettei se ole luottolaitoksiin sovellettavien Euroopan unionin säädösten vastainen.

6 §

Rahoitusvälineen merkitseminen käypään arvoon sekä käyvän arvon rahasto

Johdannaissopimukset ja muut rahoitusvälineet merkitään käypään arvoon. Tällaisessa
merkitsemisessä ja esittämisessä tilinpäätöksessä noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätöss-
tandardeja.

Muutos rahoitusvälineen käyvässä arvossa merkitään käyvän arvon rahastoon silloin,
kun 1 momentissa tarkoitettu kansainvälinen tilinpäätösstandardi edellyttää sen esittämis-
tä omassa pääomassa.

Käyvän arvon rahastoa on oikaistava, kun rahoitusväline luovutetaan tai erääntyy taik-
ka siihen muuten kohdistuu arvonalennus, joka merkitään 1 momentissa tarkoitetun stan-
dardin edellyttämällä tavalla tulosvaikutteisesti.

Jolleivät 1 momentissa tarkoitetut kansainväliset tilinpäätösstandardit edellytä vastaa-
vien seikkojen ilmoittamista liitetietona, toimintakertomuksessa tulee esittää käypään ar-
voon merkityistä rahoitusvälineistä tiedot:

1) rahoitusriskien hallinnan tavoitteista ja menettelytavoista, mukaan luettuna kunkin
sellaisen ennakoidun liiketoimen päälajin suojausmenettely, johon sovelletaan suojauslas-
kentaa; 

2) markkina-, luotto-, likviditeetti- ja kassavirtariskeistä.
Emoyrityksen toimintakertomuksessa on esitettävä 4 momentissa tarkoitetut tiedot

myös konsernista.
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8 §

Sijoituskiinteistön merkitseminen käypään arvoon

Sijoituskiinteistö voidaan merkitä käypään arvoon. Tällaisessa merkitsemisessä ja esit-
tämisessä tilinpäätöksessä noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja sekä 6 §:n 
2—4 momentin säännöksiä käyvän arvon rahastosta.

10 §

Konsernitilinpäätös

Luottolaitos, joka on konsernin emoyritys tai sellainen EU:n vakavaraisuusasetuksen 
4 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu emoyritys, joka on mainitun asetuksen mukaisen kon-
solidoidun valvonnan kohteena, on velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen.

Milloin luottolaitos on tehnyt vuokrasopimuksen, jonka kohteena olevaan hyödykkee-
seen perustuvat riskit ja edut siirtyvät olennaisilta osin vuokralleottajalle sopimuskauden 
alkaessa, vuokralleantaja merkitsee hyödykkeen konsernitilinpäätökseensä siten kuin se 
olisi myyty ja vuokralleottaja siten kuin se olisi ostettu. Merkitsemisessä ja esittämisessä 
tilinpäätöksessä noudatetaan kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. 

Konsernitilinpäätökseen on sisällytettävä konsernin rahoituslaskelma, jossa on annetta-
va selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Lisäksi 
emoyhtiön toimintakertomuksessa esitetään konsernia koskevat toimintakertomus- ja va-
kavaraisuustiedot.

Konsernin tytäryritys tai omistusyhteysyritys, jonka taseen loppusumma on vähemmän 
kuin yksi prosentti sen emoyrityksen viimeksi vahvistetun taseen loppusummasta ja vä-
hemmän kuin 10 miljoonaa euroa, saadaan jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen. 
Jos konsernin tällaisen tytär- tai osakkuusyrityksen taseen loppusumma laskettuna yhteen 
muiden sellaisten konserniin kuuluvien tytär- ja omistusyhteysyritysten taseiden loppu-
summien kanssa on vähintään viisi prosenttia konsernitaseen loppusummasta, se on kui-
tenkin yhdisteltävä konsernitilinpäätökseen.

Jos luottolaitoksen tai omistusyhteisön konserniin kuuluu vakuutusyhtiö tai siihen rin-
nastettava ulkomainen vakuutuslaitos, konsernitilinpäätös voidaan laatia tämän luvun es-
tämättä siten kuin rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 3 luvussa 
säädetään, jos se on tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tu-
loksesta ja taloudellisesta asemasta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2015

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka
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