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Laki
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 5, 6, 12, 18, 32 ja 53 §, 55 §:n
4 momentti sekä 66 ja 127 §,
sellaisina kuin niistä ovat 12, 32 ja 53 §, 55 §:n 4 momentti sekä 66 § laissa 299/2010, ja
muutetaan 4 §, 8 §:n 1 momentti, 13 ja 20 §, 22 §:n 1 momentti, 44 §, 76 §:n 1 momentti
sekä 93 §:n otsikon suomenkielinen sanamuoto ja 1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 299/2010, 8 §:n 1 momentti laissa 1357/2010,
20 § osaksi laissa 1357/2010 sekä 22 §:n 1 momentti, 44 § ja 76 §:n 1 momentti laissa
299/2010, seuraavasti:
4§

13 §

Luottolaitostoiminta

Rahoituslaitos

Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan tässä
laissa liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan
omaan lukuun luottoja tai muuta rahoitusta.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna rahoituksena ei pidetä tavaroiden tai palvelujen
myyjän ostajalle myöntämää maksuaikaa
eikä rahoitusta yksinomaan sellaisille samaan
konserniin kuuluville yrityksille, jotka eivät
liiketoimintanaan tarjoa 1 momentissa tarkoitettua rahoitusta.

Rahoituslaitoksella tarkoitetaan tässä laissa
muuta sellaista suomalaista tai ulkomaista yhteisöä kuin luottolaitosta tai ulkomaista luottolaitosta, joka pääasiallisena toimintanaan tarjoaa 30 §:n 1 momentin 3—11 kohdassa tarkoitettuja palveluja tai hankkii omistusosuuksia.
Rahoituslaitoksena pidetään myös sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja siihen rinnastettavaa ulkomaista yritystä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Rahoituslaitoksena pidetään myös maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitettua maksulaitosta ja siihen rinnastettavaa ulkomaista yritystä, joka pääasiallisena toimintanaan tarjoaa
maksupalvelua tai harjoittaa muuta tässä pykälässä tarkoitettua liiketoimintaa. Rahoituslaitoksena ei pidetä vakuutusyhtiölain (521/2008)
1 luvun 8 §:ssä tarkoitettua vakuutusomistusyhteisöä eikä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa (699/2004)

8§
Luottolaitos
Luottolaitos on yritys, jolla on tämän lain 3
luvun mukainen toimilupa luottolaitostoimintaan. Luottolaitos voi olla talletuspankki tai
luottoyhteisö.
— — — — — — — — — — — — —
HE 2/2011
TaVM 1/2011
EV 3/2011
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tarkoitettua ryhmittymän omistusyhteisöä,
jollei tämän lain 73 §:n 2 momentista muuta
johdu.
20 §
Luottolaitoksen yksinoikeutta takaisinmaksettavien varojen vastaanottamiseen koskevat
poikkeukset
Mitä 19 §:ssä säädetään, ei rajoita:
1) Suomen Pankin oikeutta ottaa vastaan
takaisinmaksettavia varoja yleisöltä;
2) rahastoyhtiön oikeutta harjoittaa sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa;
3) sijoituspalveluyrityksen ja rahastoyhtiön
oikeutta tarjota sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetussa laissa (1183/2009) tarkoitettuja säästämissopimuksia;
4) vakuutuslaitoksen oikeutta harjoittaa vakuutusyhtiölaissa tarkoitettua vakuutusliikettä;
5) oikeutta tarjota maksupalveluja maksulaitoslain mukaisesti.
Osakeyhtiö ja osuuskunta saavat lisäksi
19 §:n estämättä hankkia yleisöltä takaisinmaksettavia varoja tarjoamalla muita kuin
vaadittaessa takaisinmaksettavia velkasitoumuksia. Jos tällaisia velkasitoumuksia tarjotaan yleisölle muulla tavoin kuin laskemalla
yleiseen liikkeeseen arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja arvopapereita, osakeyhtiön
tai osuuskunnan on laadittava ja julkistettava
osavuosikatsaus, vuosikatsaus, tilinpäätös ja
tilinpäätöstiedote noudattaen, mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5, 5 a, 6 ja 6 a §:ssä
säädetään. Poikkeamiseen tässä pykälässä
säädetystä tiedonantovelvollisuudesta sovelletaan, mitä arvopaperimarkkinalain 2 luvun
11 §:ssä säädetään.
Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön, vakuutusyhtiön ja maksulaitoksen oikeudesta tarjota Suomessa toimilupaansa sisältyviä palveluja säädetään erikseen.

22 §
Toimilupahakemus
Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta
luottolaitoksen toimiluvan. Toimilupa voidaan antaa talletuspankin tai luottoyhteisön
toimintaan. Toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään valtiovarainministeriön asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —
44 §
Vähimmäispääoma
Talletuspankin ja luottoyhteisön osakepääoman, osuuspääoman tai peruspääoman on
oltava vähintään viisi miljoonaa euroa. Pääoman on oltava kokonaan merkitty toimilupaa myönnettäessä.
76 §
Konsolidoitu vakavaraisuusvaatimus
Luottolaitoksella on oltava konsolidoituja
omia varoja määrä, joka tarvitaan kattamaan
konsolidoidut 55 §:n 1 momentissa tarkoitetut riskit.
— — — — — — — — — — — — —
93 §
Finanssivalvonnan määräystenantovaltuus
Finanssivalvonta antaa luottolaitosdirektiivin ja omien varojen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät tarkemmat määräykset 5
luvussa tarkoitetuista luottolaitostoiminnan
taloudellisista edellytyksistä.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2011.
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