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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi liikepankkilain, kiinni
tysluottopankkilain ja luotto-osakeyhtiölain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan liikepankkilakiin, kiin
nitysluottopankkilakiin ja luotto-osakeyhtiölakiin 
otettaviksi säännökset, jotka mahdollistavat ao. 
lakien konsernisäännöksien soveltamisen liike
pankin, kiinnitysluottopankin ja luotto-osakeyh
tiön ulkomaiseen tytäryhtiöön. 

Liikepankin ja kiinnitysluottopankin kotimais
ten ja ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten 
osakkuuksiin tekemien sijoitusten välinen raja 
ehdotetaan poistettavaksi sekä liikepankin osalta 
omistuksen yläraja nostettavaksi yhteensä 40 pro
senttiin pankin omasta pääomasta. Liike- ja kiin
nitysluottopankkilakeihin ehdotetaan tehtäväksi 
myös eräitä pankkisalaisuutta koskevia tarkistuk
Sla. 

Kiinnitysluottopankkilakia ehdotetaan muu
tettavaksi edelleen siten, että muut kuin kiinni
tysvakuutta vastaan annetut luotot, lukuun otta
matta luottoja julkisyhteisöille tai niiden takausta 
vastaan, saisivat nousta yhteensä enintään 35 
prosenttiin kiinnitysluottopankin luotonannosta. 
Pankkitarkastusvirastolla on ehdotuksen mukaan 
oikeus määräajaksi erityisestä syystä myöntää lupa 
suhdeluvun ylittämiseen. 

Luotto-osakeyhtiöiden varainhankintamahdol
lisuuksia ehdotetaan monipuolistettavaksi ja la
kiin ehdotetaan lisättäväksi rangaistussäännökset. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on ne 
hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Laki liikepankkilain muuttamisesta 

3 a §. Liikepankkilakiin ( 540169) otettiin vuo
den 1980 alusta liikepankin konsernin määritte
lyn sisältävä 3 a § (966/79), joka vastaa muutoin 
uuden osakeyhtiölain (734/78) 1 luvun 2 §:n 1 
momenttia, kuitenkin, että pankkien ulkomai
siin tytäryhtiöihin ei sovelleta konsernisäännök
siä. Menettelyä perusteltiin sillä, että ulkomaiset 
tytäryhtiöt ovat sijaintimaansa lainsäädännön 
alaisia ja sijaintimaan pankki- ja kirjanpitolain
säädäntö poikkeaa siinä määrin vastaavasta Suo
men lainsäädännöstä, että tällaisia tytärpankkeja 
olisi vaikea lukea pankin konserniin. Suomen 
konsernisäännösten noudattaminen saattaisi jopa 
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vaarantaa tarpeellisten tytäryhtiöiden perustami
sen ulkomaille. Käytäntö on kuitenkin osoitta
nut, että pankit ovat haitatta voineet tehdä 
konsernitilinpäätökset myös ulkomaisten tytäryh
tiöidensä osalta. Tätä menettelyä on myös kan
sainvälisesti suositeltu. Tämän vuoksi ehdote
taan, että liikepankkilain 3 a §:n 1 ja 2 moment
teja muutetaan niin, että konsernisäännöstä so
vellettaisiin myös liikepankin ulkomaiseen tytär
yhtiöön. 

23 §. Liikepankkilain mukaan pankki saa si
joittaa muiden kotimaisten ja valtiovarainminis
teriön luvalla ulkomaisten luotto- ja rahoituslai
tosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osak
kuuksiin yhteensä enintään määrän, joka vastaa 
35 prosenttia pankin omasta pääomasta. Pankki 
saa kuitenkin sijoittaa ulkomaisten luotto- ja 
rahoituslaitosten osakkuuksiin enintään määrän, 
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joka vastaa 20 prosenttia pankin omasta pää
omasta. Ministeriö voi erityisestä syystä antaa 
pankille enintään viideksi vuodeksi kerrallaan 
luvan sijoittaa tällaisiin osakkuuksiin yhteensä 
enintään määrän, joka vastaa 25 prosenttia pan
kin omasta pääomasta. 

Pankkien sijoitukset ulkomaisten luotto- ja 
rahoituslaitosten osakkuuksiin samoin kuin koti
maan rahoitushuollon kannalta välttämättömiin 
kotimaisten vastaavien laitosten osakkuuksiin 
ovat jo lähes sallitun prosenttimäärän rajalla. 
Kansainvälinen pankkitoiminta on kehittynyt vii
me vuosina hyvin nopeasti ja suomalaiset liike
pankit ovat joutuneet laajentamaan tuntuvasti 
toimintaansa ulkomailla säilyttääkseen kilpailu
kykynsä. Tällä on voitu turvata myös Suomen 
ulkomaankaupan ja suomalaisten yritysten rahoi
tushuoltoa. Valtiovarainministeriö on myöntänyt 
ja tullee vastaisuudessakin myöntämään liikepan
keille lupia sijoittaa sellaisten ulkomaisten 
luotto- ja rahoituslaitosten osakkuuksiin, joiden 
sijaintimaassa pankkilainsäädäntö ja valvontajär
jestelmä ovat kansainvälisesti hyväksyttävällä ta
solla ja joissa on tehokas keskuspankki. 

Koska on olemassa tarve nostaa edellä tarkoi
tettua 35 prosentin sijoitusrajaa yleensä ja ulko
maisen luotto- ja rahoituslaitoksen osakkuuksien 
omistamisesta ei voida katsoa aiheutuvan erityistä 
riskiä, ehdotetaan, että omistuksen yläraja noste
taan 40 prosenttiin ja valtiovarainministeriön 
luvalla erityisestä syystä määräajaksi 45 prosent
tiin pankin omasta pääomasta ja että sijoitusraja 
kotimaisten ja ulkomaisten luotto- ja rahoituslai
tosten välillä poistettaisiin. 

43 §. Pankilla on oikeus antaa pankkisalaisuu
den piiriin kuuluvia tietoja ainoastaan laissa 
siihen nimenomaan oikeutetuille viranomaisille. 
Pankkien kansainvälistymisestä on kuitenkin seu
rauksena, että pankin tulee antaa tietoja paitsi 
Suomen pankkitarkastusvirastolle myös ulkomai
selle pankkitarkastusviranomaiselle siinä maassa, 
jossa sillä on edustusto tai sivukonttori. Ulkomai
sella pankkitarkastusviranomaisella on säännön
mukaisesti samankaltainen salassapitovelvolli
suus, joka on Suomen pankkitarkastusviranomai
selle säädetty pankkitarkastuslain (548/69) 
17 §:ssä. 

Osakeyhtiölain 10 luvun 8 §:n mukaan on 
tytäryhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan varat
tava emoyhtiön tilintarkastajalle tilaisuus toimit
taa tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo 
tarpeelliseksi, sekä annettava sellaista selvitystä ja 
apua, jota tilintarkastaja pyytää. Yhtä lailla on 
välttämätöntä, että Suomesssa toimiva osakeyh-

tiömuotoinen pankki, jos se on tytäryhtiö, vot 
antaa tietoja emoyhtiön tilintarkastajille. 

Edellä mainituista syistä ehdotetaan, että liike
pankkilain 43 §:ään lisätään uusi kolmas mo
mentti, joka myös liikepankin osalta selventäisi 
edellä mainittujen tietojen antamisen sallittavuu
den. Tällöin nykyinen kolmas momentti siirtyisi 
neljänneksi momentiksi. 

1.2. Laki kiinnitysluottopankkilain muuttami
sesta 

3 a §. Ehdotetaan, että kiinnitysluottopankki
lain (545/69) 3 a § :n 1 ja 2 momenttia muute
taan liikepankkilain 3 a §:n 1 ja 2 momentin 
muutosehdotusta vastaavasti. 

17 §. Eduskuntakäsittelyssä hallituksen esityk
seen (HE 150/79 vp.) muun muassa laiksi kiinni
tysluottopankkilain muuttamisesta lisättyä 17 §:n 
2 momenttia ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että sana liikepankin korvataan sanalla kiinnitys
luottopankin. 

22 §. Yhdenmukaisesti liikepankkilain 23 §:n 
muutosehdotuksen perustelujen kanssa ehdote
taan kiinnitysluottopankin kotimaisten ja ulko
maisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkuuksiin 
tekemien sijoitusten välistä rajaa poistettavaksi 
sekä omistuksen ylärajan nostamista yhteensä 25 
prosenttiin kiinnitysluottopankin omasta pää
omasta. 

39 §. Kiinnitysluottopankkilain 39 §:n 2 mo
mentin mukaan muut kuin kiinnitysvakuutta 
vastaan annetut luotot, lukuun ottamatta valtiol
le, kunnille, kuntainliitoille ja seurakunnille 
taikka niiden takausta vastaan annettuja luottoja, 
saavat yhteensä olla enintään 25 prosenttia kiin
nitysluottopankin luotonannosta. Tässä momen
tissa tarkoitetut muut luotot on pykälän 1 mo
mentin mukaan myös annettava ainoastaan tur
vaavaa vakuutta vastaan. Käytännössä tällaiseksi 
vakuudeksi katsotaan tietyt takaukset, joista ylei
sin on pankin omavelkainen takaus. 

Kiinnitysluottopankin obligaatiolainan liikkee
seen laskemista koskevassa valtioneuvoston lupa
päätöksessä hyväksytään vakuudeksi kiinnityksen 
ohella säännönmukaisesti valtion, kunnan, kun
tainliiton, pankin tai vakuutuslaitoksen antama 
omavelkainen takaus tai pankkitarkastusviraston 
hyväksymä muu turvaava vakuus. Luvan myöntä
mistä koskeva valtioneuvoston päätös sisältää 
myös ehdon, jonka mukaan kiinnitys saa nousta 
korkeintaan 60 prosenttiin kiinteistön arvioidusta 
arvosta. Käytännössä tätäkään rajoitusta ei aina 
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voida katsoa riittävän turvalliseksi sellaisten yri
tysten osalta, joiden taloudellinen asema on 
heikko tai joiden kiinteä omaisuus muodostuu 
vaikeasti realisoitavista kohteista. Muun muassa 
tästä syystä on takausvakuuksien käyttö useissa 
tapauksissa kiinnitysluottopankin myöntämän 
luoton edellytyksenä. 

Toisaalta myös kiinnitysluottopankkilain 
39 §:n 2 momentin mukainen 25 prosentin raja 
saattaa vaarantaa obligaation haltijan ja kiinnitys
luottopankin asemaa, jos vaikeuksiin ajautuneen 
yrityksen kiinnitystä vastaan myönnettyä luottoa 
ei voida vaihtaa pankkitakausluotoksi, koska 
edellä mainittu raja on jo saavutettu. 

Lain 39 §:n 2 momentin rajoitus onkin osoit
tautunut liian ahtaaksi. Lisäksi prosenttirajan 
ehdottomuus ei aina sovellu käytännön tilantei
siin. Kiinnitysluottopankin antamat lainat ovat 
yleensä suurehkoja investointiluottoja. Luottojen 
suuruusluokka saattaa aiheuttaa nopeastikin 
vaihteluita luottokannan jakautumisessa eri va
kuustyypeille. Esimerkkeinä voidaan mainita 
suuren takausvakuutta vastaan annetun inves
tointiluotan myöntäminen taikka vastaavasti jul
kisyhteisölle annetun lainan erääntyminen mak
settavaksi. Luottokannan sisällä tapahtuvat sa
moin kuin valuuttakurssien keskinäisissä suhteis
sa esiintyvät vaihtelut voivat siten jopa päivittäin 
aiheuttaa sen, että mainittu raja saatetaan saavut
taa. 

Myös huomattavan suuret väliaikaiset pankki
takaukset saattavat tulla kysymykseen merkittä
vien laajennusinvestointien rahoituksessa, jolloin 
vakuusarvon määritys on tarkoituksenmukaista 
suorittaa vasta investoinnin valmistuttua. 

Edellä esitetyillä perusteilla ehdotetaan 39 §:n 
2 momenttia muutettavaksi siten, että siinä tar
koitetut muut kuin kiinnitysvakuutta vastaan 
annetut luotot saisivat nousta yhteensä enintään 
3 5 prosenttiin kiinnitysluottopankin luotonan
nosta ja, että pankkitarkastusvirastolla olisi oi
keus määräajaksi erityisestä syystä myöntää lupa 
prosenttirajan ylittämiseen. 

43 §. Ehdotetaan, että kiinnitysluottopankki
lain 43 §:ään lisätään pankkisalaisuutta koskevat 
tarkistukset liikepankkilain 43 §:n muutosehdo
tusta vastaavasti. 

1.3. Laki luotto-osakeyhtiölain muuttamisesta 

1 §. Luotto-osakeyhtiöiden toiminnan moni
puolistuessa olisi tarkoituksenmukaista sallia niil
le muitakin varainhankintamuotoja kuin luotto
osakeyhtiölain (546/69) 1 §:n voimassa olevassa 1 
momentissa mainitut obligatiolainojen ja mui
den joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemi
nen. Pitkäaikaisten obligaatioiden ja muiden 
joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen laskemisen 
tulisi kuitenkin edelleen pysyä luotto-osakeyhti
öiden varojen pääasiallisena hankintamuotona. 
Edellä olevan vuoksi ehdotetaan pykälän 1 mo
menttiin lisättäväksi kiinnitysluottopankkilain 1 
§:ään vastaavasti sana etupäässä. 

2 a §. Ehdotetaan, että luotto-osakeyhtiölain 
2 a §:n 1 momenttia muutetaan liikepankkilain 
3 a §:n 1 momentin muutosehdotusta vastaavas
u. 

9 a §. Luotto-osakeyhtiölakiin ehdotetaan li
sättäväksi rangaistussäännökset ja säännökset vi
rallisen syyttäjän syyteoikeudesta pankkilakien 
säännöksiä vastaavasti. Säännökset ehdotetaan si
sällytettäviksi uuteen 9 a §:ään. 

2. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Muutosehdotukset eivät tule aiheuttamaan val
tiolle kustannuksia. Myöskään ao. pankeille ja 
luotto-osakeyhtiöille muutokset eivät aiheuta eri
tyisiä kustannuksia. 

3. Voimaan tulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdolli
simman pian sen jälkeen, kun eduskunta on ne 
hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 
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1 . 
Laki 

liikepankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun liikepankkilain 
3 a §:n 1 ja 2 momentti sekä 23 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 1 ja 2 momentti 21 
päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (966/79) ja 23 §:n 1 momentti 31 päivänä elokuuta 1978 
annetussa laissa (678/78), sekä 

lisätään 43 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti: 

3 a § 
Jos liikepankki omistaa niin monta kotimaisen 

tai ulkomaisen osakeyhtiön osaketta, että sillä on 
enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuot
tamista äänistä, pankki on emoyhtiö ja jälkim
mäinen yhtiö tytäryhtiö. Jos pankki tytäryhtiöi
neen tai sen tytäryhtiö taikka useammat tytäryh
tiöt yhteensä omistavat edellä tarkoitetun määrän 
kotimaisen tai ulkomaisen yhtiön osakkeita, 
myös viimeksi mainittu yhtiö on pankin tytäryh
tiö. 

Jos liikepankilla muutoin on osakkeiden omis
tuksen tai sopimuksen perusteella määrääruisval
ta 23 §:ssä tarkoitetussa luotto- tai rahoituslaitok
sessa ja huomattava osuus sen toiminnan tulok
sesta, pankki on niin ikään emoyhtiö ja jälkim
mäinen tytäryhtiö. 

23 § 
Liikepankki saa sijoittaa muiden kotimaisten ja 

valtiovarainministeriön luvalla ulkomaisten 
luotto- ja rahoituslaitosten sekä sellaisten omis
tusyhteisöjen, joiden pääasiallisena tarkoituksena 

2. 

on muiden luotto- ja rahoituslaitosten osakkei
den, osuuksien ja muiden osakkuuksien omista
minen, osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osak
kuuksiin yhteensä enintään määrän, joka vastaa 
neljääkymmentä prosenttia pankin omasta pää
omasta. Ministeriö voi erityisestä syystä antaa 
pankille enintään viideksi vuodeksi kerrallaan 
luvan sijoittaa tällaisiin osakkuuksiin yhteensä 
enintään määrän, joka vastaa neljääkymmentä
viittä prosenttia pankin omasta pääomasta. 

43 § 

Liikepankki on oikeutettu antamaan ulkomai
selle pankkitarkastusviranomaiselle sen vaatimia 
tietoja ja, jos liikepankki on toisen luotto- tai 
rahoituslaitoksen tytäryhtiö, myös emoyhtiön ti
lintarkastajalle tämän vaatimat tiedot. 

Tämä laki tulee vo1maan 
kuuta 198 

päivänä 

Laki 
kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun kiinnitysluottopankkilain 3 a §:n 1 ja 2 momentti, 

17 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentti sekä 39 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 1 ja 
2 momentti ja 17 §:n 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (967 /79) sekä 22 §:n 1 
momentti ja 39 §:n 2 momentti 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (679/78), sekä 

lisätään 43 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti: 

3 a § 
Jos kiinnitysluottopankki omistaa niin monta 

kotimaisen tai ulkomaisen osakeyhtiön osaketta, 
että sillä on enemmän kuin puolet kaikkien 

osakkeiden tuottamista äänistä, pankki on emo
yhtiö ja jälkimmäinen yhtiö tytäryhtiö. Jos pank
ki tytäryhtiöineen tai sen tytäryhtiö taikka use
ammat tytäryhtiöt yhteensä omistavat edellä tar-
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koitetun maaran kotimaisen tai ulkomaisen yh
tiön osakkeita, myös viimeksi mainittu yhtiö on 
pankin tytäryhtiö. 

Jos kiinnitysluottopankilla muutoin on osak
keiden omistuksen tai sopimuksen perusteella 
määrääruisvalta 22 §:ssä tarkoitetussa luotto- tai 
rahoituslaitoksessa ja huomattava osuus sen toi
minnan tuloksesta, pankki on niin ikään emoyh
tiö ja jälkimmäinen tytäryhtiö. 

17 § 

Kiinnitysluottopankin omistamista toisten yh
tiöiden osakkeista ilmoitetaan pankin tuloslaskel
massa tai taseessa taikka niiden liitteenä pankki
tarkastusviraston määräämät tiedot. 

22 § 
Kiinnitysluottopankki saa sijoittaa muiden ko

timaisen ja valtiovarainministeriön luvalla ulko
maisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, 
osuuksiin ja muihin osakkuuksiin yhteensä enin
tään määrän, joka vastaa kahtakymmentä pro
senttia pankin omasta pääomasta. Ministeriö voi 
erityisestä syystä antaa pankille enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan luvan sijoittaa tällaisiin osak
kuuksiin yhteensä enintään määrän, joka vastaa 

3. 

kahtakymmentäviittä prosenttia pankin omasta 
pääomasta. 

39 § 

Muut kuin kiinnitysvakuutta vastaan annetut 
luotot saavat yhteensä, lukuun ottamatta valtiol
le, kunnille, kuntainliitoille ja seurakunnille 
taikka niiden takausta vastaan annettuja luottoja 
olla enintään kolmekymmentäviisi prosenttia 
kiinnitysluottopankin luotonannosta, jollei pank
kitarkastusvirasto anna määräajaksi erityisestä 
syystä lupaa mainitun suhdeluvun ylittämiseen. 

43 § 

Kiinnitysluottopankki on oikeutettu antamaan 
ulkomaiselle pankkitarkastusviranomaiselle sen 
vaatimia tietoja ja, jos kiinnitysluottopankki on 
toisen luotto- tai rahoituslaitoksen tytäryhtiö, 
myös emoyhtiön tilintarkastajalle tämän vaatimat 
tiedot. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

päivänä 

Laki 
luotto-osakeyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun luotto-osakeyhtiölain 1 §:n 1 momentti ja 2 a §:n 1 

momentti, näistä 2 a §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa 
laissa (970/79), sekä 

lisätään lakiin uusi 9 a § seuraavasti: 

1 § 
Luotto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoi

tuksena on harjoittaa lainanautoa etupäässä obli
gaatioilla tai muilla joukkovelkakirjoilla hanki
tuin varoin ja joka ei ole liikepankki eikä kiinni
tys! uottopankki. 

2 a § 
Jos luotto-osakeyhtiö omistaa niin monta koti

maisen tai ulkomaisen osakeyhtiön osaketta, että 
sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkei-

den tuottamista äänistä, on edellinen yhtiö emo
yhtiö ja jälkimmäinen tytäryhtiö. Jos luotto-osa
keyhtiö tytäryhtiöineen tai sen tytäryhtiö taikka 
useammat tytäryhtiöt yhteensä omistavat edellä 
tarkoitetun määrän kotimaisen tai ulkomaisen 
yhtiön osakkeita, on myös viimeksi mainittu 
yhtiö luotto-osakeyhtiön tytäryhtiö. 

9 a § 
Luotto-osakeyhtiörikoksesta on tuomittava sak

koon tai enintään kuuden kuukauden vankeu-
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teen, jollei muualla ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta: 

1) se, joka harjoittaa lainanantoa obligaatioilla 
tai muilla joukkovelkakirjoilla hankituin varoin 
1 §:n 2 momentin vastaisesti, 

2) luotto-osakeyhtiön hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai 
toimihenkilö, joka tahallaan antaa viranomaiselle 
yhtiötä tai sen asiakasta koskevan väärän tai 
harhaanjohtavan tiedon. 

Se, joka muulla kuin 1 momentissa mainitulla 
tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä, on tuomittava luotto-osakeyhtiörik
komuksesta sakkoon, jollei muualla ole säädetty 
ankarampaa rangaistusta. 

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 1984 

Milloin rikoksella, josta tässä laissa säädetään, 
on loukattu ainoastaan yksityisen oikeutta, ei 
virallinen syyttäjä saa tehdä siitä syytettä, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

Muuten saa 2 momentin mukaan rangaistavas
ta rikoksesta virallinen syyttäjä tehdä syytteen 
vain, jos pankkitarkastusvirasto on ilmoittanut 
sen syytteeseen pantavaksi. 

Tämä laki tulee vOimaan 
kuuta 198 

päivänä 

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa 

Pääministeri 

KALEVI SORSA 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Lzi'te 

1. 
Laki 

liikepankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun liikepankkilain 
3 a §:n 1 ja 2 momentti sekä 23 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 1 ja 2 momentti 21 
päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (966/79) ja 23 §:n 1 momentti 31 päivänä elokuuta 1978 
annetussa laissa (678/78), sekä 

lisätään 43 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 a §. 
Jos liikepankki omistaa niin monta kotimaisen 

osakeyhtiön osaketta, että sillä on enemmän kuin 
puolet kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, 
pankki on emoyhtiö ja jälkimmäinen yhtiö tytär
yhtiö. Jos pankki tytäryhtiöineen tai sen tytäryh
tiö taikka useammat tytäryhtiöt yhteensä omista
vat edellä tarkoitetun määrän kotimaisen yhtiön 
osakkeita, myös viimeksimainittu yhtiö on pan
kin tytäryhtiö. 

Jos liikepankilla muutoin on osakkeiden omis
tuksen tai sopimuksen perusteella määräämisval
ta 23 §:ssä tarkoitetussa kotimaisessa luotto- tai 
rahoituslaitoksessa ja huomattava osuus sen toi
minnan tuloksesta, pankki on niin ikään emoyh
tiö ja jälkimmäinen tytäryhtiö. 

23 §. 
Liikepankki saa sijoittaa muiden kotimaisten ja 

valtiovarainministeriön luvalla ulkomaisten 
luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin 
ja muihin osakkuuksiin yhteensä enintään mää
rän, joka vastaa kolmeakymmentäviittä prosent
tia pankin omasta pääomasta. Pankki saa kuiten
kin szjoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitos
ten osakkuukszin yhteensä enintään määrän, ;oka 
vastaa kahtakymmentä prosenttia pankin omasta 
pääomasta. Ministeriö voi erityisestä syystä antaa 
pankille enintään viideksi vuodeksi kerrallaan 
luvan sijoittaa tällaisiin osakkuuksiin yhteensä 
enintään määrän, joka vastaa kahtakymmentä
viittä prosenttia pankin omasta pääomasta. 

Ehdotus 

3 a § 
Jos liikepankki omistaa niin monta kotimaisen 

tai ulkomaisen osakeyhtiön osaketta, että sillä on 
enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuot
tamista äänistä, pankki on emoyhtiö ja jälkim
mäinen yhtiö tytäryhtiö. Jos pankki tytäryhtiöi
neen tai sen tytäryhtiö taikka useammat tytäryh
tiöt yhteensä omistavat edellä tarkoitetun määrän 
kotimaisen tai ulkomaisen yhtiön osakkeita, 
myös viimeksi mainittu yhtiö on pankin tytäryh
tiö. 

Jos liikepankilla muutoin on osakkeiden omis
tuksen tai sopimuksen perusteella määräämisval
ta 23 §:ssä tarkoitetussa luotto- tai rahoituslaitok
sessa ja huomattava osuus sen toiminnan tulok
sesta, pankki on niin ikään emoyhtiö ja jälkim
mäinen tytäryhtiö. 

23 § 
Liikepankki saa sijoittaa muiden kotimaisten ja 

valtiovarainministeriön luvalla ulkomaisten 
luotto- ja rahoituslaitosten sekä sellaisten omis
tusyhteisöjen, joiden pääasiallisena tarkoituksena 
on muiden luotto- ja rahoituslaitosten osakkei
den, osuuksien ja muiden osakkuuksien omista
minen, osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osak
kuuksiin yhteensä enintään määrän, joka vastaa 
neljääkymmentä prosenttia pankin omasta pää
omasta. Ministeriö voi erityisestä syystä antaa 
pankille enintään viideksi vuodeksi kerrallaan 
luvan sijoittaa tällaisiin osakkuuksiin yhteensä 
enintään määrän, joka vastaa ne/jääkymmentä
vtittä prosenttia pankin omasta pääomasta. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

43 § 

2. 

Liikepankki on oikeutettu antamaan ulkomai
selle pankkitarkastusviranomaiselle sen vaatimia 
tietoja ja, jos liikepankki on toisen luotto- tai 
rahoituslaitoksen tytäryhtiö, myös emoyhtiön ti
lintarkastajalle tämän vaatimat tiedot. 

Laki 

Tämä laki tulee vozmaan 
kuuta 198 

päivänä 

kiinnitysluottopankkilain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun kiinnitysluottopankkilain 3 a §:n 1 ja 2 momentti, 

17 §:n 2 momentti, 22 §:n 1 momentti sekä 39 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 3 a §:n 1 ja 
2 momentti ja 17 §:n 2 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa laissa (967 /79) sekä 22 §:n 1 
momentti ja 39 §:n 2 momentti 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (679/78), sekä 

lisätään 43 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 a §. 
Jos kiinnitysluottopankki omistaa niin monta 

kotimaisen osakeyhtiön osaketta, että sillä on 
enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuot
tamista äänistä, pankki on emoyhtiö ja jälkim
mäinen yhtiö tytäryhtiö. Jos pankki tytäryhtiöi
neen tai sen tytäryhtiö taikka useammat tytäryh
tiöt yhteensä omistavat edellä tarkoitetun määrän 
kotimaisen yhtiön osakkeita, myös viimeksimai
nittu yhtiö on pankin tytäryhtiö. 

Jos kiinnitysluottopankilla on osakkeiden 
omistuksen tai sopimuksen perusteella määrää
misvalta 22 §:ssä tarkoitetussa kotimaisessa 
luotto- tai rahoituslaitoksessa ja huomattava 
osuus sen toiminnan tuloksesta, pankki on niin 
ikään emoyhtiö ja jälkimmäinen tytäryhtiö. 

17 §. 

Liikepankin omistamista toisten yhtiöiden 
osakkeista ilmoitetaan pankin tuloslaskelmassa 
tai taseessa taikka niiden liitteenä pankkitarkas
tusviraston määräämät tiedot. 

Ehdotus 

3 a § 
Jos kiinnitysluottopankki omistaa niin monta 

kotimaisen tai ulkomaisen osakeyhtiön osaketta, 
että sillä on enemmän kuin puolet kaikkien 
osakkeiden tuottamista äänistä, pankki on emo
yhtiö ja jälkimmäinen yhtiö tytäryhtiö. Jos pank
ki tytäryhtiöineen tai sen tytäryhtiö taikka use
ammat tytäryhtiöt yhteensä omistavat edellä tar
koitetun määrän kotimaisen tai ulkomaisen yh
tiön osakkeita, myös viimeksi mainittu yhtiö on 
pankin tytäryhtiö. 

Jos kiinnitysluottopankilla muutoin on osak
keiden omistuksen tai sopimuksen perusteella 
määräämisvalta 22 §:ssä tarkoitetussa luotto- tai 
rahoituslaitoksessa ja huomattava osuus sen toi
minnan tuloksesta, pankki on niin ikään emoyh
tiö ja jälkimmäinen tytäryhtiö. 

17 § 

Kzinnitysluottopankin omistamista toisten yh
tiöiden osakkeista ilmoitetaan pankin tuloslaskel
massa tai taseessa taikka niiden liitteenä pankki
tarkastusviraston määräämät tiedot. 
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Voimassa oleva laki 

22 §. 
Kiinnitysluottopankki saa sijoittaa muiden ko

timaisten ja valtiovarainministeriön luvalla ulko
maisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, 
osuuksiin ja muihin osakkuuksiin yhteensä enin
tään määrän, joka vastaa kahtakymmentä pro
senttia pankin omasta pääomasta. Pankki saa 
kuitenkin sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoi
tuslaitosten osakkuuksiin yhteensä enintään mää
rän, joka vastaa, vtittä prosenttia pankin omasta 
pääomasta. Ministeriö voi erityisestä syystä antaa 
pankille enintään viideksi vuodeksi kerrallaan 
luvan sijoittaa tällaisiin osakkuuksiin yhteensä 
epintään määrän, joka vastaa kymmentä prosent
tia pankin omasta pääomasta. 

39 §. 

Muut kuin kiinnitysvakuutta vastaan annetut 
luotot saavat yhteensä, lukuun ottamatta valtiol
le, kunnille, kuntainliitoille ja seurakunnille 
taikka niiden takausta vastaan annettuja luottoja, 
olla enintään kaksikymmentäviisi prosenttia kiin
nitysluottopankin luotonannosta. 

Ehdotus 

22 § 
Kiinnitysluottopankki saa sijoittaa muiden ko

timaisen ja valtiovarainministeriön luvalla ulko
maisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, 
osuuksiin ja muihin osakkuuksiin yhteensä enin
tään määrän, joka vastaa kahtakymmentä pro
senttia pankin omasta pääomasta. Ministeriö voi 
erityisestä syystä antaa pankille enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan luvan sijoittaa tällaisiin osak
kuuksiin yhteensä enintään määrän, joka vastaa 
kahtakymmentäviittä prosenttia pankin omasta 
pääomasta. 

39 § 

Muut kuin kiinnitysvakuutta vastaan annetut 
luotot saavat yhteensä, lukuun ottamatta valtiol
le, kunnille kuntainliitoille ja seurakunnille taik
ka niiden takausta vastaan annettuja luottoja olla 
enintään kolmekymmentävtisi prosenttia kiinni
tysluottopankin luotonannosta, jollei pankkitar
kastusvirasto anna määräajaksi erityisestä syystä 
lupaa mainitun suhdeluvun ylittämiseen. 

43 § 

2 438400904M 

Kiinnitysluottopankki on oikeutettu antamaan 
ulkomaiselle pankkitarkastusviranomaiselle sen 
vaatimia tietoja ja, jos kiinnitysluottopankki on 
toisen luotto- tai rahoituslaitoksen tytäryhtiö, 
myös emoyhtiön ttlintarkastajalle tämän vaatimat 
tiedot. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

päivänä 
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3. 
Laki 

luotto-osakeyhtiölain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä elokuuta 1969 annetun luotto-osakeyhtiölain 1 §:n 1 momentti, 2 a §:n 1 

momentti, ja näistä 2 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa 
laissa (970/79), sekä 

lisätäå"n lakiin uusi 9 a § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 §. 
Luotto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoi

tuksena on harjoittaa lainanantoa obligaatioilla 
tai muilla joukkovelkakirjalainoilla hankituin va
roin ja joka ei ole liikepankki eikä kiinnitysluot
topankki. 

2 a §. 
Jos luotto-osakeyhtiö omistaa niin monta toi

sen kotimaisen osakeyhtiön osaketta, että sillä on 
enemmän kuin puolet kaikkien osakkeiden tuot
tamista äänistä, on edellinen yhtiö emoyhtiö ja 
jälkimmäinen tytäryhtiö. Jos luotto-osakeyhtiö 
tytäryhtiöineen tai sen tytäryhtiö taikka useam
mat tytäryhtiöt yhteensä omistavat edellä tarkoi
tetun määrän jonkin muun kotimaisen yhtiön 
osakkeita, on myös viimeksi mainittu yhtiö 
luotto-osakeyhtiön tytäryhtiö. 

Ehdotus 

1 § 
Luotto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tarkoi

tuksena on harjoittaa lainanantoa etupäässä obli
gaatioilla tai muilla joukkovelkakirjoilla hanki
tuin varoin ja joka ei ole liikepankki eikä kiinni
tysluottopankki. 

2 a § 
Jos luotto-osakeyhtiö omistaa niin monta koti

maisen tai ulkomaisen osakeyhtiön osaketta, että 
sillä on enemmän kuin puolet kaikkien osakkei
den tuottamista äänistä, on edellinen yhtiö emo
yhtiö ja jälkimmäinen tytäryhtiö. Jos luotto-osa
keyhtiö tytäryhtiöineen tai sen tytäryhtiö taikka 
useammat tytäryhtiöt yhteensä omistavat edellä 
tarkoitetun määrän kotimaisen tai ulkomaisen 
yhtiön osakkeita, on myös viimeksimainittu yhtiö 
luotto-osakeyhtiön tytäryhtiö. 

9 a § 
Luotto-osakeyhtiörikoksesta on tuomittava sak

koon tai enintään kuuden kuukauden vankeu
teen, jollei muualla ole säädetty ankarampaa 
rangaistusta: 

1) se, joka harjoittaa lainanantaa obligaatiotila 
tai mutlla joukkovelkakirjotfla hankituin varoin 
1 §:n 2 momentin vastaisesti, 

2) luotto-osakeyhtiön hallintoneuvoston tai 
hallituksen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai 
toimrhenkrlö, ;oka tahallaan antaa viranomaiselle 
yhtiötä tai sen asiakasta koskevan väärän tai 
harhaanjohtavan tiedon. 

Se, ;oka muulla kuin 1 momentissa mainitulla 
tavalla rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
määräyksiä, on tuomittava luotto-osakeyhtiönk
komuksesta sakkoon, ;ollei muualla ole säädetty 
ankarampaa rangaistusta. 

Mtlloin n"koksella, ;osta tässä laissa säädetään, 
on loukattu ainoastaan yksityisen oikeutta, ei 
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Ehdotus 

virallinen syyttäjä saa tehdä szitä syytettä, ellei 
asianomistaja ole ilmoittanut sitä syytteeseen 
pantavaksi. 

Muuten saa 2 momentin mukaan rangaistavas
ta rikoksesta virallinen syyttäjä tehdä syytteen 
vain, jos pankkitarkastusvirasto on ilmoittanut 
sen syytteeseen pantavaksi. 

Tämä laki tulee votmaan 
kuuta 198 

päivänä 




