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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisen oikeudes
ta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pank
kitoimintaa Suomessa annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaa
laisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolai
toksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa 
Suomessa annettua lakia siten, että ulkomaalai
nen olisi oikeutettu omistamaan liikepankin, 
kiinnitysluottopankin ja luotto-osakeyhtiön osak
keita enintään määrän, joka vastaa 20 prosenttia 
pankin tai luotto-osakeyhtiön osakepääomasta. 
Tämän edellytyksenä olisi, että pankin tai luotto
osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on otettu asiaa 
koskevat määräykset ja kyseiset osakkeet on va
rustettu ulkomaalaisomistuksen sailivalla merkin
nällä. 

Esityksen tarkoituksena on edistää pankkiosak
keilla käytävää kansainvälistä kauppaa ja mahdol
listaa pankkien ulkomaille suunnattuja osakean
teja. 

Ehdotuksen mukaan valtioneuvostolla olisi 
edelleen voimassa olevaa lakia vastaavasti oikeus 
erityisestä syystä lain muiden säännösten estämät
tä antaa ulkomaiselle luottolaitokselle lupa hank-
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kia liikepankin, kiinnitysluottopankin tai luotto
osakeyhtiön osakkeita. Valtioneuvostolla olisi oi
keus liittää lupaan yleisen edun vuoksi tarpeelli
siksi katsomansa ehdot. 

Lakia ehdotetaan eräiden tarkistusten ohella 
muutettavaksi myös siten, että se soveltuvin osin 
vastaisi ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen 
oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
ja osakkeita annetun lain voimassa olevia sään
nöksiä. 

Lisäksi lain 9 §:ään ehdotetaan lisättäväksi sel
ventävä säännös, jonka mukaan ulkomaisen luot
tolaitoksen Suomessa oleva edustusto voisi salas
sapitovelvollisuuden estämättä antaa ulkomaisel
le pankkitarkastusvirastolle ja edustamansa luot
tolaitoksen tilintarkastajalle niiden vaatimat tie
dot. 

Muutokset ehdotetaan saatettavaksi voimaan 
mahdollisimman pian niiden hyväksymisen jäl
keen. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

1.1. Lainsäädäntö 

Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suoma
laisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa 
pankkitoimintaa Suomessa (UlkPL ~84 1 7 8) tul~ 
voimaan vuoden 1979 alusta. Pankkten osalta et 

· ennen tämän lain voimaantuloa ollut ulkomaa
laisiin, joiksi laissa luetaan myös ulkoma~laiste_n 
sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omtstaa Ja 
hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun 
lain (219/39) 2 §:ssä tarkoitetut niin sanotut 
vaaralliset yhteisöt, kohdistuneita omistusrajoi
ruksia. Luotto-osakeyhtiöihin sen sijaan sovellet
tiin edellä mainittua, niin sanottua rajoituslakia. 

UlkPL 3 §:n 1 momentin mukaan ulkomaalai
nen on oikeutettu valtiovarainministeriön luvalla 
hankkimaan liikepankin, kiinnitysluottopankin 
ja luotto-osakeyhtiön osakkeita enintään 20 pro
senttia pankin tai luotto-osakeyhtiön osakepää
omasta. Pykälän 2 momentin mukaan valtio_neu
vosto voi erityisestä syystä antaa ulkomaiselle 
luottolaitokselle luvan osakkeiden hankintaan yli 
mainitun määrän. Lupahakemuksesta on pyydet
tävä Suomen Pankin lausunto. Lain 4 §:n mu
kaan ulkomaalainen on lisäksi oikeutettu omista
maan liikepankin, kiinnitysluottopankin ja 
luotto-osakeyhtiön osakkeet, jotka hän on saanut 
perinnön, testamentin, avio-oikeuden tai lahjan 
nojalla. 

Suomalaisiin osakeyhtiöihin ja muihin yhtei
söihin, jotka eivät ole luottolaitoksia, sovelletaan 
lakia ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oi
keudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta 
ja osakkeita. Rajoituslain voimassa olevien sään
nösten mukaan ulkomaalaiset saavat eräin edelly
tyksin ilman erityistä lupamenettelyä omi~taa 
yhteensä enintään viidennen osan suomalatsen 
osakeyhtiön osakkeista. 

Leimaverolain muutoksen (467 /84) nojalla ar
vopapereiden luovutukses~a ei eräin J?Oi~keuksin 
ole enää suoritettava letmaveroa stllom, kun 
kumpikaan sopimuspuoli ei ole Suomessa yleises
ti verovelvollinen. 

1.2. Käytäntö 

UlkPL:n tullessa voimaan ulkomaalaiset omis
tivat suomalaisen pankin osakkeita vain vähän. 
Nämä osakkeet lienevät tulleet ulkomaalaisen 
haltuun pääasiallisesti avio-oikeuden, testamen
tin tai perinnön nojalla. Laki ei ollut taannehti
va, joten ulkomaalaiset saivat edelleen omistaa 
mainitut osakkeet ja käyttää kaikkia itselleen 
kuuluvia osakkeenomistajan oikeuksia. A via
oikeuden, perinnön, testamentin tai lahjan no
jalla ei ulkomaalaisten omistukseen ole myöhem
minkään siirtynyt mainittavaa määrää pankin 
osakkeita. 

Valtioneuvosto on tähän mennessä myöntänyt 
kolmelle ulkomaiselle luottolaitokselle lain 3 §:n 
2 momentissa tarkoitetun luvan. Lupien perus
teella kaksi suomalaista liikepankkia on satapro
senttisesti ulkomaisen luottolaitoksen omistukses
sa, kolmannesta liikepankista ulkomainen luotto
laitos omistaa 85 prosenttia. Mainittuja kolmea 
pankkia lukuun ottamatta ulkomaalaisten omis
tuksessa olevat osakkeet eivät minkään suomalai
sen pankin osalta ylitä kahta prosenttia osakepää
omasta. Valtiovarainministeriöltä on haettu 3 §:n 
1 momentissa tarkoitettuja lupia kymmenkunta. 

1.3. Muutoksen syyt 

UlkPL:n ensisijainen tarkoitus oli tehdä mah
dolliseksi tietyin rajoituksin ulkomaalaisten omis
tamien pankkien perustaminen Suomeen ja ulko
maalaisten osakkeenomistajien määräysvallan ra
joittaminen. Lain säännökset ovat nyttemmin 
osoittautuneet jäykiksi muun muassa sen vuoksi, 
että pieneenkin osakekauppaan, jossa ulkomaa
lainen on ostajana tai siirron saajana, vaaditaan 
valtiovarainministeriön lupa. Toisaalta kansainvä
linen arvopaperikauppa on viime vuosina kehit
tynyt maassamme nopeasti. Havaittavissa oleva 
voimakas suuntaus ulkomaisen rahoituksen hank
kimiseen on kohdistunut myös pankkien kiinnos
tuksena niin sanottuun suunnatmun osakeantiin. 
On todennäköistä, että ulkomaalaisten haluk
kuus ostaa suomalaisten pankkien osakkeita kas
vaa. 
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2. Esityksen merkitys 

2.1. Tavoitteet 

Suomalaisten luottolaitosten kansainvälisen 
toiminnan tehostamiseksi ja kansainvälisille pää
omamarkkinoille pääsyn yksinkertaistamiseksi 
olisi tarpeellista rajoitetusti helpottaa ulkomaa
laisten oikeutta hankkia liikepankkien, kiinnitys
luottopankkien ja luotto-osakeyhtiöiden osakkei
ta tavalla, joka soveltuvin osin vastaisi muita 
osakeyhtiöitä koskevan rajoituslain voimassa ole
via säännöksiä. Myös suomalaisilla luottolaitoksil
la tulisi olla mahdollisuus suunnata osakeantinsa 
ulkomaille. Tällaisilla osakkeilla olisi voitava käy
dä vapaasti kauppaa myös ulkomaalaisten kes
ken. Tämän johdosta suomalaisen liikepankin, 
kiinnitysluottopankin ja luotto-osakeyhtiön osak
keille voisi syntyä tehokkaat jälkimarkkinat. 

2.2. Ehdotetut muutokset 

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lii
kepankin, kiinnitysluottopankin ja luotto-osa
keyhtiön yhtiöjärjestykseen olisi mahdollista ot
taa määräykset siitä, että ulkomaalainen on oi
keutettu omistamaan sen osakkeita. Ulkomaalai
nen voisi omistaa suomalaisen luottolaitoksen 
osakkeita enintään määrän, joka vastaa 20 pro
senttia sen osakepääomasta. Ulkomaalainen saisi 
pääsääntöisesti omistaa ainoastaan sellaisia osak
keita, joihin on tehty merkintä siitä, että ne 
voidaan luovuttaa ulkomaalaiselle. Säännös tästä 
sisällytettäisiin UlkPL 3 §:n 1 momenttiin. 

Valtioneuvosto voisi ehdotetun 3 §:n 2 mo
mentin nojalla erityisestä syystä antaa ulkomaisel
le luottolaitokselle luvan hankkia liikepankin, 
kiinnitysluottopankin tai luotto-osakeyhtiön 
osakkeita 3 §:n 1 momentin estämättä, ja sillä 

olisi oikeus liittää lupaan yleisen edun vuoksi 
tarpeelliseksi katsomansa ehdot. 

Edellä mainittujen muutosten johdosta olisi 
lakiin myös otettava eräiden tarkistusten lisäksi 
muun muassa säännökset, joilla niin sanottujen 
sidottujen osakkeiden luovuttamiskieltoa tehoste
taan. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotetut muutokset eivät tule aiheuttamaan 
valtiolle kustannuksia. Myöskään asianomaisille 
pankeille ja luotto-osakeyhtiöille lainmuutokset 
eivät aiheuta erityisiä kustannuksia. 

Ehdotetut muutokset vaikuttaisivat myöntei
sesti Suomen yleiskuvaan kansainvälisillä pää
omamarkkinoilla. Tämä saattaisi heijastua posi
tiivisesti myös Suomen ulkomaiseen lainanot
toon. 

4. Esityksen valmistelu 

Valtiovarainministeriö asetti syksyllä 1984 työ
ryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää asianomais
ten säännösten muutostarve ja tehdä tämän poh
jalta tarpeelliseksi katsomansa ehdotukset. Työ
ryhmässä oli valtiovarainministeriön ohella edus
tettuna myös Suomen Pankki, pankkitarkastusvi
rasto ja Suomen Pankkiyhdistys r.y. 

Työryhmän hallituksen esityksen muotoon laa
timasta muistiosta (1984:VM 27) antoivat pyyn
nöstä lausuntonsa oikeusministeriö, Pankkien 
neuvottelukunta ja Teollistamisrahasto Oy. Muis
tion ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta asian 
jatkovalmistelu on suoritettu valtiovarainministe
riössä virkatyönä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

Osakkeiden hankkiminen ja omistaminen 

3 §. Liikepankin, kiinnitysluottopankin ja 
luotto-osakeyhtiön olisi tietyin edellytyksin voita-

va toimeenpanna ulkomaalaisille suunnattuja 
osakeanteja. Jotta tämä olisi mahdollista, yh
tiöjärjestyksessä tulisi olla asiaa koskevat mää
räykset. 

Ulkomaalaisille tarkoitetuissa osakkeissa tulisi 
olla merkintä siitä, että ne voidaan luovuttaa 
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ulkomaalaisille. Ulkomaalaiset salSlvat omistaa 
enintään 20 prosenttia suomalaisen luottolaitok
sen osakepääomasta. Muutoksen tarkoituksena 
on lähinnä edistää pankkiosakkeilla käytävää 
kansainvälistä kauppaa ja käytännössä mahdollis
taa pankkien ulkomaille suunnattuja osakeante
ja, eikä lisätä ulkomaalaisten vaikutusvaltaa pan
keissa. Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, 
että osakkeilla, joihin on tehty luovutuksen salli
va merkintä, yhteensä voitaisiin yhtiökokouksessa 
äänestää enintään sellaisella äänimäärällä, joka 
vastaa neljättä osaa niin sanottujen sidottujen 
osakkeiden tuottamista äänistä yhtiökokouksessa. 
Asiallisesti vastaava säännös sisältyy rajoituslain 3 
§:n 1 momenttiin. Liikepankkien osalta on tässä 
yhteydessä huomattava liikepankkilain 15 §:n 1 
momentin (966/79) säännös, jonka mukaan ku
kaan ei yhtiökokouksessa saa äänestää enemmällä 
kuin yhdellä kahdeskymmenesosalla kokouksessa 
edustetusta äänimäärästä. Liikepankin yh
tiökokouksessa on näin ollen alennettava äänioi
keuttaan kokouksessa käyttävien henkilöiden ää
nimäärät liikepankkilain 15 §:n 1 momentin 
sallimaan korkeimpaan äänimäärään. Näin rajoi
tetusta osakkeiden kokonaisäänimäärästä lasket
taisiin sen jälkeen edellä tarkoitetulla merkinnäl
lä varustettujen osakkeiden äänimäärän osuus 
muiden osakkeiden tuottamista äänistä. Ulko
maalaisen omistuksessa oleva edellä tarkoitettu 
osake ei saisi tuottaa parempaa oikeutta kuin 
sellaiset osakkeet, joissa ei ole ulkomaalaisomis
tuksen sallivaa merkintää. Edellä olevasta ehdote
taan säädettäväksi lain 3 §:n 1 momentissa. 

Lain 3 §:n 1 momenttiin ehdotetut muutokset 
vastaisivat soveltuvin osin rajoituslain 3 §:n 1 
momentin säännöstä. Muutos mahdollistaisi sen, 
että ulkomaalainen voisi luovuttaa lainkohdassa 
tarkoitetun osakkeen toiselle ulkomaalaiselle il
man valtiovarainministeriön lupaa. Kyseessä ole
via osakkeita saanut Suomen kansalainen tai 
suomalainen yhteisö voisi myös myydä näitä 
osakkeita ulkomaalaiselle ilman erityistä lupaa. 

Ulkomaiselle luottolaitokselle valtioneuvosto 
voisi erityisestä syystä ehdotetun 1 momentin 
estämättä antaa luvan hankkia liikepankin, kiin
nitysluottopankin tai luotto-osakeyhtiön osakkei
ta. Lupa koskisi siis sellaisia osakkeita, joihin ei 
ole tehty merkintää siitä, että ne voidaan luovut
taa ulkomaalaiselle, eikä tällaisia osakkeita näin 
ollen luettaisi edellä tarkoitettuun 20 prosentin 
omistusosuuteen. Valtioneuvostolla olisi oikeus 
liittää lupaan sellaisia ehtoja, jotka se katsoo 
yleisen edun vuoksi tarpeelliseksi. Tästä ehdote
taan säädettäväksi pykälän 2 momentissa. Tämä 

lupamenettely vastaisi asiallisesti ja tarkoituksel
taan voimassa olevaa 2 momenttia, jonka nojalla 
ulkomaiset luottolaitokset ovat saaneet lupia pe
rustaa liikepankkeja Suomeen. 

Pykälän 3 momentiksi ehdotetaan säännöstä, 
jonka mukaan pankin tai luotto-osakeyhtiön hal
lituksen tulee valvoa, ettei ulkomaalaiselle anne
ta sellaista osaketta, väliaikaistodistusta tai talon
kia, jota ulkomaalainen ei tämän lain mukaan 
saisi omistaa. 

3 a §. Lainkohdaksi ehdotetaan säännöstä, 
jonka mukaan 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
ulkomaalaisomistuksen sallittavuuden osoittava 
merkintä olisi tehtävä osakeluetteloon. Jos osake
kirja tai väliaikaistodistus on annettu, merkintä 
olisi tehtävä myös siihen sekä osakkeeseen ehkä 
kuuluvaan talonkiin. Vastaava säännös sisältyy 
rajoituslain 8 §:ään. 

3 b §. Rajoituslain 13 §:n 1 momentin sään
nöstä vastaavasti ehdotetaan lakiin otettavaksi 
säännös, jonka mukaan osakkeen, väliaikaistodis
tuksen tai talongin lain vastainen luovutus ulko
maalaiselle olisi mitätön. 

4 §. Voimassa olevan 4 §:n mukaan ulkomaa
lainen on oikeutettu 3 §:n estämättä omistamaan 
liikepankin, kiinnitysluottopankin ja luotto-osa
keyhtiön osakkeet, jotka hän on saanut perin
nön, testamentin, avio-oikeuden tai lahjan nojal
la. Rajoituslain 6 §:ään sisältyy vastaava säännös 
kuitenkin siten, ettei siinä mainita lahjan muo
dossa tapahtuvaa luovutusta. Koska osakkeiden 
lahjoittaminen saattaisi olla keino lain kiertämi
seen, ehdotetaan, että tämä mahdollisuus poiste
taan myös osakeyhtiömuotoisten luottolaitosten 
osakkeiden osalta. 

Uudeksi 2 momentiksi ehdotetaan säännöstä, 
jonka mukaan henkilöllä säilyisi osakkeenomista
jan oikeudet, vaikka hän menettäisi Suomen 
kansalaisuuden. Asiallisesti vastaava säännös si
sältyy rajoituslain 7 §:ään. 

5 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi niin 
sanottuja sidottuja osakkeita omistavan ulkomaa
laisen oikeudesta merkitä vastaavia osakkeita 
pankin tai luotto-osakeyhtiön osakepääomaa ko
rotettaessa. Sen sijaan ulkomaalaisomistuksen sai
livalla merkinnällä varustettuja osakkeita ulko
maalainen voisi ehdotetun 3 §:n 1 momentin 
nojalla vapaasti hankkia. Voimaantulosäännök
seen ehdotetaan lisäksi määräystä, jonka mukaan 
ulkomaalainen voisi ennen lain voimaantuloa 
omakseen saamansa osakkeen perusteella käyttää 
osakkeenomistajalle pankissa tai luotto-osakeyhti
össä kuuluvia oikeuksia. 
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6 §. Pykälään ehdotetaan tehtäväksi 3 §:ään 
ehdotetusta muutoksesta johtuva tarkistus. Lisäk
si pykälää tulisi tarkistaa vastaamaan osakeyhtiö
lain (734/78) säännöksiä lisäämällä siihen sana 
osakasluettelo. 

6 a §. Ehdotetaan säädettäväksi uusi 6 a §, 
jonka 1 momentissa olisi rajoituslakia vastaavasti 
rangaistussäännös muun muassa valvontavelvolli
suuden laiminlyönnistä, kuitenkin siten, että 
enimmäisrangaistuksen tulisi vastata liikepankki
lain (540/ 69) 93 §:ssä ja kiinnitysluottopankki
lain (545/69) 80 §:ssä säädettyä kuuden kuukau
den enimmäisrangaistusta. 

Pykälän 2 momentiksi ehdotetaan rangaistus
säännöstä, joka vastaa rajoituslain 20 §:ää. 

Edustuston perustaminen ja toiminta 

9 §. Pykälän uudeksi 4 momentiksi ehdotetaan 
kansainvälistä käytäntöä vastaavaa säännöstä, jon
ka mukaan ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa 
oleva edustusto voisi poikkeuksena pankkisalai
suusvelvoitteesta antaa ulkomaiselle pankkitar
kastusvirastolle sekä edustamansa luottolaitoksen 
tilintarkastajalle näiden vaatimat tiedot. 

Voimaantulo 

11 §. Voimassa olevan lain 11 § sisältää siirty
mäsäännökset. Ehdotetaan, että pykälän 2 ja 4 

momentit kumotaan ehdotettuun uuteen järjes
telmään soveltumattomina. 

Teollistamisrahasto Oy:tä koskeva pykälän 3 
momentin erityissäännös olisi säilytettävä laissa 
asiallisesti samansisältöisenä. Momenttiin ehdote
taan ainoastaan tehtäväksi ehdotetuista muutok
sista johtuvat tarkistukset ja selventävä lisäys, 
josta kävisi ilmi se, ettei rajoituslain 24 §:n 2 
momentti ole enää voimassa. Momentti kumot
tiin UlkPL:n säätämisen yhteydessä 31 päivänä 
elokuuta 1978 annetulla lailla (686/78). 

2. Voimaantulo 

Ehdotetut säännökset e1vat edellytä enty1Slä 
valmisteluja ennen voimaantuloa. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että säännökset tulisivat voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun eduskunta 
on ne hyväksynyt. 

Voimaantulosäännöksessä ehdotetaan säädettä
väksi, että ulkomaalainen saisi edelleen pitää 
ennen lain voimaantuloa omakseen saamansa 
osakkeen ja käyttämään sen perusteella osakkeen
omistajalle kuuluvia oikeuksia. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa 

Suomessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa 

pankkitoimintaa Suomessa 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (684/78) 11 §:n 2 ja 4 momentti, 
muutetaan 3 §:n 1-3 momentti, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 § ja 11 §:n 3 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b §, 4 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 6 a § sekä 9 §:ään uusi 4 

momentti seuraavasti: 

3 § 
Ulkomaalainen on oikeutettu omistamaan lii

kepankin, kiinnitysluottopankin ja luotto-osa
keyhtiön osakkeita, jos pankin tai luotto-osa
keyhtiön yhtiöjärjestykseen on otettu sitä koskeva 
määräys. Yhtiöjärjestyksessä on tällöin määrättä
vä, että ulkomaalaisten omistuksessa olevat osak
keet eivät saa ylittää määrää, joka vastaa kahta
kymmentä prosenttia pankin tai luotto-osakeyh
tiön osakepääomasta. Lisäksi on määrättävä, että 
ulkomaalainen saa omistaa ainoastaan sellaisia 
osakkeita, joihin on tehty merkintä siitä, että ne 
voidaan luovuttaa ulkomaalaiselle. Tällaiset osak
keet eivät saa tuottaa parempaa oikeutta kuin 
ilman merkintää olevat osakkeet, ja niiden nojal
la saadaan äänestää yhtiökokouksessa enintään 
neljännellä osalla siitä äänimäärästä, jota ilman 
merkintää olevien osakkeiden nojalla voi yh
tiökokouksessa käyttää. 

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä 1 momen
tin estämättä antaa ulkomaiselle luottolaitokselle 
luvan hankkia liikepankin, kiinnitysluottopankin 
tai luotto-osakeyhtiön ilman merkintää olevia 

' osakkeita. Lupaa koskevasta hakemuksesta on 
pyydettävä Suomen Pankin lausunto. Valtioneu
vostolla on oikeus liittää lupaan yleisen edun 
vuoksi tarpeelliseksi katsomansa ehdot. 

Liikepankin, kiinnitysluottopankin ja luotto
osakeyhtiön hallituksen on valvottava, ettei ulko
maalaiselle anneta osaketta, väliaikaistodistusta 
tai talonkia, jota ulkomaalainen ei tämän lain 
mukaan saa omistaa. 

3 a § 
Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu merkin

tä on tehtävä osakeluetteloon sekä, jos osakekirja 
tai väliaikaistodistus on annettu, siihen, niin 
myös osakkeeseen ehkä kuuluvaan talonkiin. 

3 b § 
Tämän lain vastainen osakkeen, väliaikaistodis

tuksen tai talongin luovutus ulkomaalaiselle on 
mitätön. 

4 § 
Ulkomaalainen on oikeutettu 3 §:n estämättä 

omistamaan liikepankin, kiinnitysluottopankin ja 
luotto-osakeyhtiön osakkeet, jotka hän on saanut 
perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla. 

Suomen kansalaisuuden menettänyt henkilö 
säilyttää pankissa tai luotto-osakeyhtiössä oikeu
tensa. 

5 § 
Ulkomaalainen on liikepankin, kiinnitysluot

topankin tai luotto-osakeyhtiön osakepääomaa 
korotettaessa oikeutettu 3 §:n estämättä merkit
semään uusia sellaisia osakkeita, joihin ei ole 
tehty 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkintää, 
samassa suhteessa kuin hän ennestään omistaa 
pankin tai luotto-osakeyhtiön vastaavia osakkeita. 

6 § 
Ulkomaalaista ei saa merkitä liikepankin, kiin

nitysluottopankin tai luotto-osakeyhtiön osake- ja 
osakasluetteloon osakkeiden omistajaksi eikä hä
nellä ole oikeutta käyttää osakkeenomistajalle 
pankissa tai luotto-osakeyhtiössä kuuluvia oi
keuksia, ellei hänen omistuksensa ole tämän lain 
mukainen. 

6 a § 
Liikepankin, kiinnitysluottopankin tai luotto

osakeyhtiön hallituksen jäsen, joka jättää täyttä
mättä, mitä 3 §:n 3 momentissa ja 3 a §:ssä on 
säädetty, on tuomittava sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangais
tusta. 

Joka on luovuttanut ulkomaalaiselle osakkeen, 
väliaikaistodistuksen tai talongin tietäen, ettei 
luovutuksen saaja saa sitä omistaa, on tuomittava 
sakkoon. 

9 § 

Ulkomaisen luottolaitoksen edustusto on oi
keutettu antamaan ulkomaiselle pankkitarkastus-
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viranomaiselle sekä edustamansa luottolaitoksen 
tilintarkastajalle näiden vaatimat tiedot. 

11 § 

Tämän lain 3 ja 3 a §:n sekä 6 a §:n 1 mo
mentin säännöksiä ei sovelleta luotto-osakeyh
tiöön, josta valtioneuvosto on ulkomaalaisten 
sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja 
hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun 
lain 24 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se oli 25 
päivänä lokakuuta 1963 annetussa laissa (471/ 
63 ), nojalla määrännyt, ettei sanotun lain yhtei
söjä koskevia rajoituksia siihen sovelleta. 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1984 

Tämä laki tulee vormaan päivänä 
kuuta 198 

Ulkomaalainen, joka tämän lain voimaan tul
lessa omistaa liikepankin, kiinnitysluottopankin 
tai luotto-osakeyhtiön osakkeita, on tämän lain 
estämättä oikeutettu ne edelleen omistamaan ja 
käyttämään niiden perusteella osakkeenomistajal
le pankissa tai luotto-osakeyhtiössä kuuluvia oi
keuksia. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Lti"te 

Laki 
ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa 

Suomessa annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa 

pankkitoimintaa Suomessa 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (684/78) 11 §:n 2 ja 4 momentti, 
muutetaan 3 §:n 1-3 momentti, 4 §, 5 §:n 1 momentti, 6 § ja 11 §:n 3 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 3 a ja 3 b §, 4 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 6 a § sekä 9 §:ään uusi 4 

momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 § 
Ulkomaalainen on oikeutettu valtiovarainmi

nisteriön luvalla hankkimaan liikepankin, kiinni
tysluottopankin ja luotto-osakeyhtiön osakkeita. 
Ulkomaalaisten omistuksessa olevat osakkeet ei
vät saa ylittää kahtakymmentä prosenttia pankin 
tai luotto-osakeyhtiön osakepääomasta. 

Valtioneuvostolla on oikeus entytsestä syystä 
antaa ulkomaiselle luottolaitokselle lupa hankkia 
liikepankin, kiinnitysluottopankin tai luotto-osa
keyhtiön osakkeita yli 1 momentissa säädetyn 
enimmäismäärän. 

Lupaa koskevasta hakemuksesta on pyydettävä 
Suomen Pankin lausunto. Valtiovarainministe
riöllä on oikeus antaa ulkomaalaiselle osakkeiden 
hankintaa ja valvonnan toteuttamista koskevia 
määräyksiä. 

2 438401142A 

Ehdotus 

3 § 
Ulkomaalainen on oikeutettu omistamaan lii

kepankin, kiinnitysluottopankin ja luotto-osa
keyhtiön osakkeita, jos pankin tai luotto-osa
keyhtiön yhtiöjärjestykseen on otettu sitä koskeva 
määräys. Yhtiöjärjestyksessä on tällöin määrättä
vä, että ulkomaalaisten omistuksessa olevat osak
keet eivät saa ylittää määrää, joka vastaa kahta
kymmentä prosenttia pankin tai luotto-osakeyh
tiön osakepääomasta. Lisäksi on määrättävä, että 
ulkomaalainen saa omistaa ainoastaan sellaisia 
osakkeita, joihin on tehty merkintä siitä, että ne 
voidaan luovuttaa ulkomaalaiselle. Tällaiset osak
keet eivät saa tuottaa parempaa oikeutta kuin 
ilman merkintää olevat osakkeet, ja niiden nojal
la saadaan äänestää yhtiökokouksessa enintään 
neljännellä osalla szi"tä äänimäärästä, jota ilman 
merkintää olevien osakkeiden nojalla voi yh
tiökokouksessa käyttää. 

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä 1 momen
tin estämättä antaa ulkomaiselle luottolaitokselle 
luvan hankkia liikepankin, kiinnitysluottopankin 
tai luotto-osakeyhtiön ilman merkintää olevia 
osakkeita. Lupaa koskevasta hakemuksesta on 
pyydettävä Suomen Pankin lausunto. Valtioneu
vosto/la on oikeus liittää lupaan yleisen edun 
vuoksi tarpeelliseksi katsomansa ehdot. 

Liikepankin, kzinnitysluottopankin ja luotto
osakeyhtiön hallituksen on valvottava, ettei ulko
maalaiselle anneta osaketta, väliaikaistodistusta 
tai ta/onkia, jota ulkomaalainen ei tämän lain 
mukaan saa omistaa. 

3 a § 
Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettu mer

kintä on tehtävä osakeluetteloon sekä, jos osake
kirja tai väliaikaistodistus on annettu, siihen, 
niin myös osakkeeseen ehkä kuuluvaan talonkzin. 
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Voimassa oleva laki 

4 § 
Ulkomaalainen on oikeutettu 3 §:n estämättä 

omistamaan liikepankin, kiinnitysluottopankin ja 
luotto-osakeyhtiön osakkeet, jotka hän on saanut 
perinnön, testamentin, avio-oikeuden tai lahjan 
nojalla. 

5 § 
Ulkomaalainen on oikeutettu liikepankin, 

kiinnitysluottopankin tai luotto-osakeyhtiön osa
kepääomaa korotettaessa ilman 3 §:n 1 momen
tissa tarkoitettua lupaa merkitsemään uusia osak
keita samassa suhteessa kuin hän ennestään omis
taa pankin tai luotto-osakeyhtiön osakkeita. 

6 § 
Ulkomaalaista ei saa merkitä liikepankin, kiin

nitysluottopankin tai luotto-osakeyhtiön osake
luetteloon osakkeiden omistajaksi eikä hänellä 
ole oikeutta käyttää osakkeen omistajalle pankis
sa tai luotto-osakeyhtiössä kuuluvia oikeuksia 
ennen kuin hänelle on myönnetty 3 §:ssä tarkoi
tettu lupa tai hän on osoittanut omistavaosa 
osakkeet 4 tai 5 §:ssä mainitulla perusteella. 

Ehdotus 

3 b § 
Tämän lain vastainen osakkeen, väliaikaistodis

tuksen tai talongin luovutus ulkomaalaiselle on 
mitätön. 

4 § 
Ulkomaalainen on oikeutettu 3 §:n estämättä 

omistamaan liikepankin, kiinnitysluottopankin ja 
luotto-osakeyhtiön osakkeet, jotka hän on saanut 
perinnön, testamentin tai aviocoikeuden nojalla. 

Suomen kansalaisuuden menettänyt henkilö 
säzlyttää pankissa tai luotto-osakeyhtiössä oikeu
tensa. 

5 § 
Ulkomaalainen on liikepankin, kiinnitysluot

topankin tai luotto-osakeyhtiön osakepääomaa 
korotettaessa oikeutettu 3 §:n estämättä merkit
semään uusia sellaisia osakkeita, joihin ei ole 
tehty 3 §:n 1 momentissa tarkoitettua merkin
tää, samassa suhteessa kuin hän ennestään omis
taa pankin tai luotto-osakeyhtiön vastaavia osak
keita. 

6 § 
Ulkomaalaista ei saa merkitä liikepankin, kiin

nitysluottopankin tai luotto-osakeyhtiön osake- ja 
osakasluetteloon osakkeiden omistajaksi eikä hä
nellä ole oikeutta käyttää osakkeenomistajalle 
pankissa tai luotto-osakeyhtiössä kuuluvia oi
keuksia, ellei hänen omistuksensa ole tämän lain 
mukainen. 

6 a § 
Lzi"kepankin, kiinnitysluottopankin tai luotto

osakeyhtiön hallituksen jäsen, joka jättää täyttä
mättä, mitä 3 §:n 3 momentissa ja 3 a §:ssä on 
säädetty, on tuomittava sakkoon tai vankeuteen 
enintään kuudeksi kuukaudeksi, jollei teosta 
muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangais
tusta. 

joka on luovuttanut ulkomaalaiselle osakkeen, 
väliaikaistodistuksen tai talongin tietäen, ettei 
luovutuksen saaja saa sitä omistaa, on tuomittava 
sakkoon. 

9 § 

Ulkomaisen luottolaitoksen edustusto on oi
keutettu antamaan ulkomaiselle pankkitarkastus
viranomaiselle sekä edustamansa luottolaitoksen 
tzlintarkastajalle näiden vaatimat tiedot. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

11 § 

Ulkomaalainen, joka tämän lain voimaan tul
lessa omistaa liikepankin, kiinnitysluottopankin 
tai luotto-osakeyhtiön osakkeita, on oikeutettu 
omistamaan ne hakematta 3 §:ssä tarkoitettua 
lupaa ja käyttämään niiden perusteella osakkeen
omistajalle pankissa tai luotto-osakeyhtiössä kuu
luvia oikeuksia. 

Tämän lain 3 ja 6 §:n säännöksiä ei sovelleta 
luotto-osakeyhtiöön, josta valtioneuvosto on ul
komaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta 
omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkei
ta annetun lain 24 §:n 2 momentin nojalla 
määrännyt, ettei sanotun lain yhteisöjä koskevia 
rajoituksia siihen sovelleta. 

Edellä 2 momentissa tarkoitettujen osakkeiden 
omistus on otettava huomioon 3 §:ssä mainittua 
enimmäismäärää laskettaessa. 

(2 mom. kumotaan) 

Tämän lain 3 ja 3 a §:n sekä 6 a §:n 1 mo
mentin säännöksiä ei sovelleta luotto-osakeyhti
öön, josta valtioneuvosto on ulkomaalaisten sekä 
eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita 
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain 
24 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se oli 25 
päivänä lokakuuta 1963 annetussa laissa (471 1 
63), nojalla määrännyt, ettei sanotun lain yhtei
söjä koskevia rajoituksia siihen sovelleta. 

(4 mom. kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 

Ulkomaalainen, joka tämän lain voimaan tul
lessa omistaa litkepankin, kiinnitysluottopankin 
tai luotto-osakeyhtiön osakkeita, on tämän lain 
estämättä oikeutettu ne edelleen omistamaan ja 
käyttämään niiden perusteella osakkeenomistajal
le pankissa tai luotto-osakeyhtiössä kuuluvia oi
keuksia. 




