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Laki
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 

muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain

(1501/2001) 4 ja 5 a §,
sellaisena kuin ne ovat, 4 § laissa 1421/2007 ja 5 a § laissa 642/2006, sekä
muutetaan 5 ja 5 b §, 9 §:n 1 momentti sekä 13 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 5 § ja 13 §:n 1 momentti laissa 642/2006 sekä 5 b § ja 9 §:n

1 momentti laissa 1421/2007, seuraavasti:

5 §
Sulautumiseen osallistuvien luottolaitosten, tai jos kyseessä on tytäryhtiösulautumi-

nen, emoyrityksenä olevan luottolaitoksen, on ilmoitettava sulautumisesta Finanssival-
vonnalle. Ilmoitus, johon on liitettävä sulautumissuunnitelma ja osakeyhtiölain 16 lu-
vun 4 §:ssä tarkoitettu tilintarkastajan lausunto, on toimitettava Finanssivalvonnalle en-
nen osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun velkojille annettavan kuu-
lutuksen hakemista. Finanssivalvonta voi ilmoituksen saatuaan vaatia myös muita tar-
peelliseksi katsomiaan tietoja.

Rekisteriviranomaisen on annettava osakeyhtiölain 16 luvun 15 §:n 2 momentissa tar-
koitettu velkojan vastustusta koskeva ilmoitus viivytyksettä tiedoksi Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta voi osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetus-
sa absorptiosulautumisessa vastustaa sulautumista, jos sulautuminen todennäköisesti vaa-
rantaa vastaanottavan luottolaitoksen toimilupaedellytysten säilymisen. Finanssivalvon-
nan on ilmoitettava vastustuksestaan rekisteriviranomaiselle kuukauden kuluessa osa-
keyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetusta velkojille annettavalle kuulutuksel-
le asetetusta määräpäivästä. Vastustuksesta on viivytyksettä annettava tieto sulautumiseen
osallistuville luottolaitoksille. Sulautumisen saa edellä tässä momentissa tarkoitetussa ta-
pauksessa rekisteröidä vain, jos Finanssivalvonta ei vastusta sitä edellä mainitussa ajassa.

Tässä pykälässä tarkoitettua Finanssivalvonnan päätöstä koskeva valitus on käsiteltävä
kiireellisenä.

5 b §
Suomalaisen luottolaitoksen osallistumiseen rajat ylittävään sulautumiseen Euroopan

talousalueella sovelletaan 5 §:ää.
Jos sulautumisessa vastaanottava yhtiö on rekisteröity tai rekisteröidään toiseen val-

tioon, sulautumiseen ei kuitenkaan sovelleta 5 §:n 3 ja 4 momenttia. Rekisteriviranomai-
nen ei saa antaa tällaista sulautumista koskevaa eurooppayhtiölain (742/2004) 4 §:n 3 mo-
mentissa tai osakeyhtiölain 16 luvun 26 §:n 4 momentissa tarkoitettua todistusta, jos Fi-
nanssivalvonta on ilmoittanut rekisteriviranomaiselle ennen mainituissa pykälissä tarkoi-
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tetun luvan myöntämistä, että luottolaitos ei ole noudattanut sulautumista, Suomessa ta-
pahtuvan toiminnan jatkamista tai toiminnan lopettamista koskevia säännöksiä. Luvan saa
antaa ennen kuin kuukausi on kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetusta velkojien kuulutukselle asetetusta määräpäivästä vain, jos Finanssivalvonta on il-
moittanut, ettei se vastusta luvan antamista tai eurooppayhtiön perustamiseen liittyvää ko-
tipaikan siirtoa.

Jos toiseen valtioon rekisteröitävä vastaanottava luottolaitos aikoo sulautumisen jäl-
keen jatkaa luottolaitostoimintaa Suomessa, siihen sovelletaan, mitä ulkomaisen luottolai-
toksen toiminnasta Suomessa säädetään.

9 §
Jakautuvan luottolaitoksen jakautumissuunnitelmaan ja jakautumisen täytäntöönpanon

rekisteröintiin sekä täytäntöönpanoa koskevaan lupaan ja todistukseen sovelletaan, mitä
niistä säädetään 5, 5 b, 6 ja 6 a §:ssä sulautumisen osalta. Mitä 5 §:n 3 momentissa sääde-
tään, ei kuitenkaan sovelleta osakeyhtiölain 17 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettuun kokonaisjakautumiseen, jos jakautuminen tapahtuu perustettaviin yhtiöihin, jotka
ovat yksinomaan luottolaitoksia.

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

13 §
Luovuttavan luottolaitoksen hallituksen on laadittava luovutussuunnitelma, johon so-

velletaan osakeyhtiölain 17 luvun 3 §:ää.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.
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