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Laki
Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Rahoitusvakausviraston hallintomaksusta annetun lain (1197/2014) 4 §:n

1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 360/2017, seuraavasti:

4 §

Suhteellinen hallintomaksu

Suhteellisen hallintomaksun maksuperuste ja maksun määrä prosentteina maksuperus-
teesta sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti:

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

Maksuvelvollinen Maksuperuste Maksun määrä pro-
sentteina maksupe-

rusteesta

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoi-
tettu talletuspankki

taseen loppu-
summa

0,0008

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoi-
tettu luottoyhteisö

taseen loppu-
summa

0,0008

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, 
luokka A

laskennallisen 
taseen loppu-

summa

0,0002

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, 
luokka B

laskennallisen 
taseen loppu-

summa

0,0006

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike laskennallisen 
taseen loppu-

summa

0,0006

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten krii-
sinratkaisusta annetussa laissa tarkoitettu sijoi-
tuspalveluyritys

liikevaihto 0,03

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten krii-
sinratkaisusta annetussa laissa tarkoitettu kol-
mannen maan sijoituspalveluyritys

liikevaihto 0,03
HE 171/2020
TaVM 3/2021
EV 12/2021
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5 §

Perusmaksu

Perusmaksun määrä euroina sekä maksun suorittamiseen velvolliset määräytyvät seu-
raavasti:

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021.

Helsingissä 26.3.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

valtiovarainministeri Matti Vanhanen

Maksuvelvollinen Maksu 
euroina

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetussa 
laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankkilaissa (1502/2001) 
tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä osuuspankeista ja muista osuuskun-
tamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa (423/2013) tarkoitettu osuus-
pankkiosakeyhtiö

1 000

säästöpankkilain 1 §:ssä tarkoitettu säästöpankki 1 000

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 
1 §:ssä tarkoitettu osuuspankki tai osuuskuntamuotoinen luottolaitos

1 000

muu luottolaitos 1 000

talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu tal-
letuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisö

1 000

luottolaitoksen omistusyhteisö 1 000

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, luokka A 1 000

ulkomaisen ETA-luottolaitoksen sivuliike, luokka B 1 000

kolmannen maan luottolaitoksen sivuliike 1 000

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetussa laissa 
tarkoitettu sijoituspalveluyritys

1 000

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetussa laissa 
tarkoitettu kolmannen maan sijoituspalveluyritys

1 000

arvopaperikeskus 25 000
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