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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pankkitarkastuslain 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on lisätä 
pankkitarkastuslakiin eräitä virkanimikkeitä osa
na pankkitarkastusvirastossa vireillä olevaa osasto
jakoa koskevaa organisaation muutosta. Edelleen 
esityksen mukaan pankkitarkastusvirastolle tulisi 

oikeus antaa muutoin salassa pidettäviä tietoja 
Suomen Pankille ja ulkomaiselle pankkitarkastus
viranomaiselle. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan päivänä 
kuuta 198 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja esityksen 
merkitys 

Pankkitarkastusviraston nykyinen organisaatio 
perustuu jakoon liikepankki-, säästöpankki- ja 
osuuspankkiosastoihin. Liikepankkiosasto on kä
sitellyt myös kiinnitysluottopankkia, luotto-osa
keyhtiötä ja hypoteekkiyhdistyksiä koskevat asiat. 
Lisäksi pankkitarkastusviraston valvontaan saattaa 
lähiaikoina tulla myös uusia valvontakohteita. 
Tämä, samoin kuin valvottavien yhteisöjen laa
jentuneet ulkomaantoiminnot lisäävät erityisesti 
liikepankkiosaston työtä. Sen vuoksi pankkitar
kastusviraston pankkiryhmäkohtaisesta osasto
jaosta tulisi luopua. Organisaation tulisi perustua 
asiakohtaiseen osastojakoon, jolloin kullakin 
osastolla olisi hoidettavanaan tietty tarkastustoi
minnallinen kokonaisuus, ja osaston suorittama 
valvonta kohdistuisi kaikkiin valvottaviin yhtei
söihin tällä perusteella. 

Pankkitarkastusvirastossa onkin vireillä organi
saation muutos, jonka johdosta virastoon tulisi 
laskenta-, luotto- ja lainopillinen osasto. Sään
nökset tästä annettaisiin pankkitarkastusvirastosta 
annetun asetuksen (771169) muutoksella. Vireil
lä olevan muutoksen johdosta olisi myös eräitä 
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pankkitarkastuslaissa (548 1 69) mainittuja virka
nimikkeitä muutettava. 

Voimassa olevan lain mukaan pankkitarkastus
viraston virkamiehet ja eräät muut henkilöt ovat 
velvollisia pitämään salassa mitä he ovat työssään 
saaneet tietää viraston valvonnassa olevan yhtei
sön, sen asiakkaan tai jonkun muun taloudelli
sesta asemasta tahi liike- tai ammattisalaisuudes
ta. Salassapidettäviä tietoja on oikeus antaa aino
astaan syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen 
selvittämiseksi sekä muuten laissa sellaisten tieto
jen saantiin oikeutetulle viranomaiselle. 

Salassapitovelvollisuus on välttämätön pankki
tarkastusviraston tehtävien suorittamiseksi. Pank
kitoiminnan kansainvälistymisen kannalta olisi 
kuitenkin tarpeellista, että pankkitarkastusvirasto 
voisi ilmoittaa Suomen Pankille muutoin salassa 
pidettäviä tietoja valuuttavalvonnan tehostami
seksi. 

Pankkitoiminnan kansainvälistymisen myötä 
on eri maiden pankkitarkastusviranomaisten yh
teistyö tullut entistä tärkeämmäksi. Pankit ovat 
perustaneet muuhun kuin sijaintimaahansa tytär
ja omistusyhtiöitä, sivukonttoreita ja edustustoja. 
Tytär- ja omistusyhtiöillä saattaa lisäksi olla tytär
yhtiöitä kolmansissa maissa. Jotta mikään tällai
nen yksikkö ei jäisi vaille valvontaa tai olisi 
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puutteellisesti valvottu, ovat eri maiden pankki
tarkastusviranomaiset ryhtyneet vaihtamaan vas
tavuoroisesti valvontaa koskevia tietoja pankkien 
vakavaraisuudesta, maksuvalmiudesta, valuuttati
lanteesta ja riskien keskittymisestä. Tästä syystä 
on tärkeätä, että pankkitarkastusvirasto saisi oi
keuden salassapitovelvollisuuden estämättä osal
listua tällaiseen tietojen vaihtoon. 

Voimassa olevan pankkitarkastuslain eräät py
kälät ovat asiallisesti samansisältöisiä kuin vastaa
vat pankkitarkastusvirastosta annetun asetuksen 
säännökset. Epätarkoituksenmukaisen päällekkäi-

syyden poistamiseksi olisi riittävää, että näistä 
asioista säädettäisiin pelkästään pankkitarkastus
asetuksessa. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksestä ei aiheudu kustannuksia valtiolle 
eikä pankkitarkastusviraston valvonnassa oleville 
yhteisöille. 

ERITYISPERUSTELUT 

1. Lakiesityksen perustelut 

2 §. Pankkitarkastusviraston organisaation 
muutoksella lakkautettaisiin viraston nykyinen 
osastojako, joka perustuu valvottavien yhteisöoi
keudelliseen jakoon, ja korvattaisiin se uudella 
tarkastustoiminnalliseen jakoon perustuvalla 
osastojaolla. Samassa yhteydessä poistettaisiin 
osastoilta viraston henkilöstöhallintoon ja varain
hallintoon kuuluvat tehtävät perustamalla hallin
totoimisto hoitamaan näitä tehtäviä. Edellä ole
van johdosta ja tarkastustoiminnan tehostamisek
si ehdotetaan, että virastoon olisi mahdollista 
perustaa osastopäällikön ja toimistopäällikön vir
koja. Pykälään ehdotetaan sisällytettäväksi luette
lo niistä vakinaisten virkojen ja pysyväisten toi
mien nimikkeistä ja laadusta, joita pankkitarkas
tusvirastossa voi olla. 

5 §. Pykälässä mainitut eri virkanimikkeet eh
dotetaan soveltuvin osin korvattaviksi yleisnimik
keellä virkamies. Lisäksi pykälän sananmuotoa 
ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi lain muiden 
säännösten kanssa siten, että sanat alainen yhtei
sö korvataan sanoilla valvonnassa oleva yhteisö. 

Pankkitarkastusviraston virkamies ja toimihen
kilö on pykälän 2 momentin mukaan ilmoitus
velvollinen viraston valvonnassa olevalta yhteisöi
tä saamastaan Iuotosta. Koska lainkohdan tarkoi
tusta silmälläpitäen tällaiselta yhteisöitä saatu 
takaus voidaan rinnastaa luottoon, olisi tarkoi
tuksenmukaista, että momenttiin tehtäisiin tätä 
koskeva lisäys. 

Pankkitarkastusviraston organisaatiomuutoksen 

johdosta ehdotetaan pykälän 2 momenttiin lisät
täväksi sana osastopäällikkö. 

17 §. Pykälän 1 momentin sananmuotoa eh
dotetaan tarkistettavaksi samalla tavalla kuin 5 
pykälässä. 

Erityisesti valuuttavalvonnan kannalta olisi tar
peellista, että pankkitarkastusvirastolla olisi oi
keus antaa Suomen Pankille muuten salassa pi
dettäviä tietoja. Säännös tästä ehdotetaan sisälly
tettäväksi pykälän 2 momenttiin. 

Ulkomaalainen pankkivalvontaviranomainen 
voi tiedustella Suomen pankkitarkastusvirastolta, 
harkitessaan erilaisten lupien myöntämistä suo
malaiselle pankille, pankin taloudelliseen ase
maan liittyviä, muutoin salassa pidettäviä tietoja. 
Jotta ei syntyisi epäselvyyttä tällaisen tiedon anta
misen sallittavuudesta, ehdotetaan 2 momenttiin 
edelleen lisättäväksi säännös siitä, että pankkitar
kastusvirastolla olisi oikeus antaa muutoin salassa 
pidettäviä tietoja sen valvonnan alaisista yhtei
söistä sellaiselle ulkomaiselle pankkitarkastusvira
nomaiselle, jolta pankkitarkastusvirasto voi saada 
vastaavia tietoja. Tietoja luovuttaessaan pankki
tarkastusviraston tulisi varmistua siitä, että ulko
maista pankkitarkastusviranomaista sitovat vas
taavat salassapitomääräykset kuin pankkitarkas
tusvirastoa Suomessa. 

3, 4 ja 18 §. Pykälät ehdotetaan kumottaviksi. 
Pankkitarkastusviraston virkojen täyttämisjärjes
tyksestä, virkojen erityiskelpoisuusehdoista ja vir
kavirheestä syyttämisestä ehdotetaan säädettäväk
si pelkästään pankkitarkastusasetuksessa, jossa jo 
on asiallisesti näitä pykäliä vastaavat säännökset. 
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2. Voimaan tulo 

Muutokset ehdotetaan saarettavaksi votmaan 
päivänä kuuta 198 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
pankkitarkastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain (548/69) 3 §, 4 § ja 18 §, sekä 
muutetaan 2 §, 5 §ja 17 §:n 1 ja 2 momentti, näistä 17 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 31 

päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (685/78) seuraavasti: 

2 § 
Pankkitarkastusvirastossa voi olla ylijohtajan, 

osastopäällikön, pankkiylitarkastajan, pankkitar
kastajan ja toimistopäällikön virkoja sekä toimis
tosihteerin, kirjanpitäjän, kanslistin, apulaiskans
listin, konekirjoittajan, toimistovirkailijan ja vah
timestarin toimia. 

Ylijohtajan, osastopäällikön, pankkiylitarkasta
jan ja pankkitarkastajan virat voivat olla sopimus
paikkaisia. 

5 § 
Pankkitarkastusviraston virkamies tai toiml

henkilö ei saa kuulua viraston valvonnassa olevan 
yhteisön hallintoneuvostoon, isäntiin, hallituk
seen tai johtokuntaan taikka tilintarkastajiin eikä 
olla tällaisen yhteisön palveluksessa. 

Pankkitarkastusviraston valvonnassa olevasta 
yhteisöstä saamastaan Iuotosta tai sen hänen 
hyväkseen myöntämästä takauksesta pankkitar
kastusviraston ylijohtajan ja osastopäällikön on 
ilmoitettava valtiovarainministeriölle ja pankki
tarkastusviraston muun virkamiehen ja toimihen
kilön pankkitarkastusvirastolle. 

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1984 

17 § 
Pankkitarkastusviraston virkamies, toimihenki

lö ja 12 §:ssä tarkoitettu asiamies on velvollinen 
pitämään salassa, mitä hän on työssään saanut 
tietää pankkitarkastusviraston valvonnassa olevan 
yhteisön, sen asiakkaan tai jonkun muun talou
dellisesta asemasta tahi liike- tai ammattisalai
suudesta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja pank
kitarkastusvirastolla on oikeus antaa vain syyttäjä
ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi 
Suomen Pankille ja muuten laissa sellaisten tieto
jen saantiin oikeutetulle viranomaiselle. Pankki
tarkastusvirastolla on niin ikään oikeus antaa sen 
valvonnassa olevan yhteisön taloudellista asemaa 
koskevia tietoja ulkomaiselle pankkitarkastusvi
ranomaiselle, jos pankkitarkastusvirasto voi saada 
vastaavia tietoja ulkomaiselta pankkitarkastusvi
ranomaiselta. Jos samalla velallisella havaitaan 
olevan huomattavia sitoumuksia eri yhteisöissä, 
pankkitarkastusvirastolla on oikeus siitä näille 
ilmoittaa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Laki 
Lzite 

pankkitarkastuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun pankkitarkastuslain (548/69) 3 §, 4 §ja 18 §, sekä 
muutetaan 2 §, 5 §ja 17 §:n 1 ja 2 momentti, näistä 17 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 31 

päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (685/78) seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Pankkitarkastusviraston päällikkönä on sopi

muspaikkainen ylijohtaja ja jäseninä tarpeellinen 
maara sopimuspaikkaisia pankkiylitarkastajia. 
Pankkitarkastusvirastossa voi lisäksi olla sopimus- . 
paikkaisia pankkitarkastajia. 

Ehdotus 

2 § 
Pankkitarkastusvirastossa voi olla ylzjohtajan, 

osastopäällikön, pankkiylitarkastajan, pankkitar
kastajan ja tolmistopäällikön virkoja sekä toimis
tosihteerin, kirjanpitäjän, kanslistin, apulaiskans
listin, konekirjoittajan, toimistovirkailijan ja vah
timestarin toimia. 

Yli;ohtajan, osastopäällikön, pankkiylitarkasta
jan ja pankkitarkastajan virat voivat olla sopimus
paikkaisia. 

3 § 
Ylijohtajan nimittää Tasavallan Presidentti vai- Kumotaan 

tioneuvoston esityksestä. 
Pankkiylitarkastajan nimittää valtioneuvosto ja 

pankkitarkastajan valtiovarainministeriö. 
Pankkitarkastusviraston muun henkzlökunnan 

nimittää tai ottaa toimeensa pankkitarkastusviras
to. 

4 § 
Pankkitarkastusviraston yli;ohtajan, pankkiyli

tarkastajan ja pankkitarkastajan on oltava pereh
tynyt pankkitarkastustoimintaan tai hå'nellä on 
oltava rzittävä käytännössä saavutettu taito ja 
kokemus pankin hoidossa. 

Pankkitarkastusviraston ylzjohtajalla, Pankki
ylitarkastaja/la ja pankkitarkastaja/ta on oltava 
yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu virkaan 
soveltuva loppututkinto. Ainakin yhden pankki
ylitarkasta;ista on oltava tuoman·n virkaan oikeut
tavan tutkinnon suorz'ttanut ja omattava koke
musta tuomarz'n tehtävt'ssä sekä ainakin yhden 
heistä kirjanpitoon hyvin perehtynyt. 

5 § 
Pankkitarkastusviraston ylijohtaja, pankkiyli

tarkastaja, pankkitarkastaja tai muu virkamies 
taikka toimihenkilö ei saa kuulua tarkastusviras
ton alaisen yhteisön hallintoneuvostoon, isäntiin, 
hallitukseen tai johtokuntaan taikka tilintarkasta
jiin eikä olla tällaisen yhteisön palveluksessa. 
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Kumotaan 

5 § 
Pankkitarkastusviraston virkamies tai toiml

henkilö ei saa kuulua viraston valvonnassa olevan 
yhtet'sön hallintoneuvostoon, isäntiin, hallituk
seen tai johtokuntaan taikka tilintarkastajiin eikä 
olla tällaisen yhteisön palveluksessa. 
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Voimassa oleva laki 

Pankkitarkastusviraston alaisesta yhteisöstä saa
mastaan luotosta on pankkitarkastusviraston yli
johtajan ja pankkiylitarkastajan ilmoitettava val
tiovarainministeriölle sekä pankkitarkastajan ja 
pankkitarkastusviraston muun virkamiehen ja 
toimihenkilön pankkitarkastusvirastolle. 

17 § 
Pankkitarkastusviraston virkamies, toimihenki

lö ja 12 §:ssä tarkoitettu asiamies on velvollinen 
pitämään salassa, mitä hän on työssään saanut 
tietää pankkitarkastusviraston alaisen yhteisön, 
sen asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta 
asemasta tahi liike- tai ammattisalaisuudesta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja on 
oikeus antaa ainoastaan syyttäjä- ja poliisiviran
omaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muuten 
laissa sellaisten tietojen saantiin oikeutetulle vi
ranomaiselle. Jos samalla velallisella havaitaan 
olevan huomattavia sitoumuksia eri yhteisöissä, 
pankkitarkastusvirastolla on oikeus siitä näille 
ilmoittaa. 

Ehdotus 

Pankkitarkastusviraston valvonnassa olevasta 
yhteisöstä saamastaan luotosta tai sen hänen 
hyväks~en myöntämästä takauksesta pankkitar
~asn~svtraston ylijohtajan ja osastopäällikön on 
dmottetta~a valtiovarainr_ninisteriölle ja pankki
t~rkastusvtraston muun v1rkamiehen ja toimihen
kdön pankkitarkastusvirastolle. 

17§ 
Pankkitarkastusviraston virkamies, toimihenki

lö ja 12 §:ssä tarkoitettu asiamies on velvollinen 
pitämään salassa, mitä hän on työssään saanut 
tietää pankkitarkastusviraston valvonnassa olevan 
yhteisön, sen asiakkaan tai jonkun muun talou
dellisesta asemasta tahi liike- tai ammattisalai
suudesta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja pank
kitarkastusvirastolla on oikeus antaa vain syyttäjä
ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi, 
Suomen Pankille ja muuten laissa sellaisten tieto
jen saantiin oikeutetulle viranomaiselle. Pankki
tarkastusvirastolla on niin ikään oikeus antaa sen 
valvonnassa olevan yhteisön taloudellista asemaa 
koskevia tietoja ulkomaiselle pankkitarkastusvi
ranomaiselle, jos pankkitarkastusvirasto voi saada 
vastaavia tietoja ulkomaiselta pankkitarkastusvi
ranomaiselta. Jos samalla velallisella havaitaan 
olevan huomattavia sitoumuksia eri yhteisöissä, 
pankkitarkastusvirastolla on oikeus siitä näille 
ilmoittaa. 

18 § 
Pankkitarkastusviraston ylzjohtajaa ja pankki- Kumotaan 

y/z'tarkastajaa syytetään virkavirheestå' Helsingin 
hovzozkeudessa. 

Tå'må' laki tulee vozmaan 
kuuta 198 . 

päivå'nä 


