1990 vp. -

HE n:o 224

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain muuttamisesta sekä
siihen liittyväksi lainsäädännöksi

ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ
Esityksessä ehdotetaan, että ulkomaisten
luottolaitosten sallittaisiin tytär- ja osakkuuspankkien kautta harjoittamansa toiminnan lisäksi harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa perustamalla tänne sivukonttori. Eduskunnalle
on erikseen annettu ehdotus talletuspankkien
toiminnasta annettavaksi laiksi, jota sovellettaisiin sivukonttorin Suomessa harjoittamaan
toimintaan, jollei laissa ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen
osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa ole toisin säädetty. Viimeksi mainittuun
lakiin sijoitettaisiin sivukonttorin perustamista
ja toimintaa koskevat tarpeelliset säännökset,
joita koskevat ehdotukset sisältyvät tähän esitykseen.
Ulkomainen luottolaitos tarvitsisi valtiovarainministeriöltä toimiluvan sivukonttorin perustamiseen. Toimilupa voitaisiin myöntää
vain sellaiselle ulkomaiselle luottolaitokselle,
joka kotimaassaan on riittävän julkisen valvonnan alainen ja siellä saanut toimiluvan
vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita t'akaisinmaksettavia varoja ja myöntää luottoja
omaan lukuunsa ja jonka harjoittama toiminta
ei oleellisesti eroa suomalaisille talletuspankeille sallitusta toiminnasta. Valtiovarainministeriön olisi myönnettävä toimilupa, jollei sivukonttorin perustaminen ole yleisen edun vastaista.
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Sivukonttorin toiminnasta vastaisi ulkomaisen luottolaitoksen valtuuttama sivukonttorin
johtaja, jonka olisi asuttava Suomessa.
Voimassa olevia ulkomaalaisia koskevia
omistusoikeusrajoituksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että ulkomainen luottolaitos voisi
omistaa sivukonttorin arvopaperikaupankäynnin tai muun arvopaperitoiminnan kohteena
olevia osakkeita ja osuuksia sekä väliaikaisesti
omistaa omaisuutta samoin edellytyksin kuin
talletuspankit.
Tallettajien saamisten turvaamiseksi sivukonttorin olisi ehdotuksen mukaan kuuluttava
liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon.
Sivukonttorit olisivat talletuspankkien tavoin pankkitarkastusviraston valvonnassa. Lisäksi niitä valvoisivat kotivaltion pankkivalvonnasta vastaavat elimet. Tämä niin sanottu
kotivaltiovalvonta kohdistuisi erityisesti ulkomaisen luottolaitoksen vakavaraisuuden valvontaan.
Laissa ehdotetaan annettavaksi sellaiselle
lain voimaan tullessa toimivalle suomalaiselle
liikepankille, jonka osakkeet ulkomainen luottolaitos omistaa, mahdollisuus valtiovarainministeriön luvalla jatkaa toimintaansa saman
ulkomaisen luottolaitoksen tänne perustamassa
sivukonttorissa.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 1991 alusta.
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3

YLEISPERUSTELUT
1. Tausta
1.1. Suomen rahoitusmarkkinat

Suomen rahoitusmarkkinoiden yleiset toiminnalliset puitteet ovat nopeasti muuttuneet
viimeisten kymmenen vuoden aikana. Markkinaehtoisuuden lisääminen rahapolitiikan ohjauksessa ja markkinoilla on ollut keskeisenä
tavoitteena. Rahoitusvirtojen ja -ehtojen rajoitukset ja hallinnollinen ohjaus on poistettu
lähes kokonaan. Eräs keskeisimmistä toimenpiteistä on ollut pankkien antolainauksen korkosäännöstelyn purkaminen. Rahoitusmarkkinoiden ja -laitosten toimintaa sääotelevän lainsäädännön uudistamisessa yhtenä tavoitteena
on ollut luoda kilpailulle aikaisempaa tasapuolisemmat lähtökohdat. Samanaikaisesti on yritysten ja muun yleisön markkinatietoisuus kasvanut, mikä omalta osaltaan on vilkastuttanut
kilpailua.
Valuutansäännöstelyn asteittainen purkaminen ja pankkien sekä muiden yritysten nopea
kansainvälistyminen ovat aiheuttaneet sen, että
myös kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden
vaikutus kotimaisiin rahoitusmarkkinoihin on
lisääntynyt voimakkaasti.
1.2. Lainsäädäntö Suomessa

Laki ulkomaalaisten oikeudesta omistaa
suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja
harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa.
Osana rahoitusmarkkinoiden kansainvälistymistä ja Suomen viranomaisten pyrkimystä
luoda aikaisempaa paremmat edellytykset toiminnan tehostumiselle säädettiin laki ulkomaalaisten oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa (684178).
Laki tuli voimaan vuoden 1979 alusta. Ennen lain voimaantuloa ei pankkien osalta ollut
ulkomaalaisiin kohdistuneita omistusrajoituksia. Luotto-osakeyhtiöihin sen sijaan sovellettiin ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain (219/39) mukaisia
rajoituksia.

Ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa
pankkitoimintaa Suomessa annetun lain mukaan ulkomaiset luottolaitokset ovat oikeutettuja perustamaan edustustoja ja hankkimaan
osakkeita suomalaisissa liikepankeissa, kiinnitysluottopankeissa ja luotto-osakeyhtiöissä,
mutta niiden ei sallita perustaa tänne sivukonttoreita. Sivukanttorilla tarkoitetaan hallituksen
esityksessä laiksi ulkomaalaisten oikeudesta
omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita
ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa
(hall.es. 32/1978 vp.) yksikköä, jolla on vähimmäisvaatimukset täyttävä itsenäinen hallinto ja oikeus varsinaisen pankkitoiminnan harjoittamiseen.
Lain tultua voimaan ulkomaalaiset olivat
oikeutettuja hankkimaan valtiovarainministeriön luvalla liikepankin, kiinnitysluottopankin
ja luotto-osakeyhtiön osakkeita enintään 20 07o
pankin tai luotto-osakeyhtiön osakepääomasta. Valtioneuvosto saattoi erityisestä syystä
antaa ulkomaiselle luottolaitokselle, mutta ei
muulle ulkomaalaiselle, luvan osakkeiden hankintaan yli 20 % määrän.
Lain ensisijainen tarkoitus oli tehdä mahdolliseksi tietyin rajoituksin ulkomaalaisten omistamien pankkien tulo Suomeen, mutta toisaalta haluttiin pitää huolta siitä, että olemassa
olevat suomalaiset pankit eivät joudu ulkomaiseen määräysvaltaan. Lain omistusoikeutta
koskevat säännökset osoittautuivat sittemmin
jäykiksi muun muassa sen vuoksi, että pieneenkin osakekauppaan, jossa ulkomaalainen oli
ostajana, vaadittiin valtiovarainministeriön lupa. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että suomalaisilla luottolaitoksilla oli mahdollisuus toimeenpanna ulkomaalaisille suunnattuja osakeanteja ja että tällaisilla osakkeilla voitaisiin
käydä vapaasti kauppaa myös ulkomaalaisten
kesken.
Lain 3 §:n 1 momenttia muutettiin vuonna
1985 annetulla lailla (288/85) siten, että ulkomaalaisella on oikeus omistaa liikepankin,
kiinnitysluottopankin ja luotto-osakeyhtiön
osakkeita enintään 20 % luottolaitoksen osakepääomasta, jos pankin tai luotto-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseen on otettu ulkomaalaisomistusta koskevat määräykset. Ulkomaalainen
saa omistaa vain osakkeita, joihin on tehty
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merkintä, että ne voidaan luovuttaa ulkomaalaiselle. Tällaisilla merkityillä osakkeilla saa
äänestää yhtiökokouksessa enintään sellaisella
äänimäärällä, joka vastaa neljättä osaa siitä
äänimäärästä, jota ilman merkintää olevien
osakkeiden nojalla yhtiökokouksessa voi käyttää.
Lain 3 §:n 1 momenttiin tehty muutos mahdollisti sen, että ulkomaalainen voi luovuttaa
lainkohdassa tarkoitetun osakkeen toiselle ulkomaalaiselle ja suomalainen myydä näitä
osakkeita ulkomaalaiselle ilman valtiovarainministeriön lupaa.
Lain 3 §:n 2 momentin mukaan ulkomaisella
luottolaitoksella voi olla myös osakkuus- tai
tytärpankkeja Suomessa. Valtioneuvosto voi
erityisestä syystä antaa ulkomaiselle luottolaitokselle luvan hankkia liikepankin, kiinnitysluottopankin tai luotto-osakeyhtiön ilman merkintää olevia osakkeita. Hakemuksesta on pyydettävä Suomen Pankin lausunto .. Valtioneuvostolla on oikeus liittää lupaan yleisen edun
vuoksi tarpeelliseksi katsomansa ehdot.
Laissa on säännöksiä vain liikepankkien,
kiinitysluottopankkien ja luotto-osakeyhtiöiden osakkeiden hankkimisesta ja omistamisesta. Se ei sen sijaan sääntele ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevien osakkuus- tai tytärpankkien toimintaa. Ulkomaisten luottolaitosten Suomessa omistamat pankit ovat suomalaisia pankkeja ja toimivat siten Suomen pankkilainsäädännön alaisuudessa.
Lakiin sisältyy myös edustuston perustamista ja toimintaa koskevat säännökset. Lain
7 §:n mukaan ulkomaisen luottolaitoksen
edustuston perustaminen Suomeen on luvanvaraista. Luvan myöntää valtiovarainministeriö,
joka myös antaa edustuston perustamista ja
valvonnan toteuttamista koskevia määräyksiä.
Valtiovarainministeriön on pyydettävä hakemuksesta Suomen Pankin ja pankkitarkastusviraston lausunto.
Ulkomaisen luottolaitoksen toiminta on kansainvälisen käytännön mukaan rajoitettu siten,
että edustusto ei saa harjoittaa anto- eikä
ottolainausta eikä tehdä muitakaan pankkitoimintaan kuuluvia oikeustoimia. Edustusto ei
saa ottaa vastaan talletuksia, myöntää luottoja, laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja,
harjoittaa valuuttakauppaa eikä hoitaa maksuliikettä. Edustusto saa kuitenkin harjoittaa
pankkitoimintaan yleisesti kuuluvaa luottotietotoimintaa. Edustuston toiminta rajoittuu si-
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ten käytännössä informaation ja asiakasyhteyksien välittämiseen.
Pankkitarkastusvirasto valvoo ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa olevan edustuston
toimintaa. Jos edustusto rikkoo ulkomaisten
luottolaitosten Suomeen sijoittumista koskevia
säännöksiä tai valtiovarainministeriön määräyksiä eivätkä lievemmät valvontatoimenpiteet johda korjaukseen tai oikaisuun, ministeriöllä on oikeus peruuttaa edustuston perustamiseen myöntämänsä lupa. Peruuttaminen voi
olla tarpeen esimerkiksi silloin kun ne olosuhteet, jotka olivat voimassa lupaa myönnettäessä, ovat olennaisesti muuttuneet.
Lain mukaan ei ole mahdollista perustaa
sivukonttoreita Suomeen. Hallituksen esityksessä kielteistä suhtautumista ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreihin perusteltiin muun
muassa sillä, että sivukontioreiden toiminnan,
vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden valvonta
ja niiden sopeutuminen suomalaiseen pankkikäytäntöön olisi vaikeata. Näistä syistä, ja
koska ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin perustamista Suomeen ei tuolloin nähty
myöskään keinona kehittää kansainvälistä
pankkitoimintaa maassamme, ei sivukontioreiden perustamista esitetty sallittavaksi.
Valuuttamääräykset

Suomeen rahoitussektorille tehtävät suorat
sijoitukset vaativat vielä toistaiseksi Suomen
Pankin luvan. Suoralla sijoituksena tarkoitetaan investointia, joka tehdään ulkomailta
Suomessa sijaitsevaan yritykseen pysyvän taloudellisen suhteen luomiseksi ja määräysvallan saamiseksi. Tämän lisäksi suoralta sijoitukselta edellytetään yleensä, että sijoittajan omistusosuus sijoituskohteesta on sijoituksen toteuduttua vähintään 10 11/o.
Sijoituskohde voi olla sijoittajaan nähden
juridisesti itsenäinen tytär- tai osakkuusyritys
tai epäitsenäinen sivuliike. Sivuliikkeellä tarkoitetaan yleensä sijaintimaassaan liiketoimintaa kiinteästä toimipaikasta harjoittavaa yksikköä, joka ei ole itsenäinen tytär- tai osakkuusyhtiö.
Pankin sivukonttorin perustaminen ja siihen
liittyvät pääomansiirrot ovat eräs suoran sijoituksen muoto ja ne edellyttäisivät Suomen
Pankin lupaa.
Sivuliikkeellä ei ole itsenäistä oikeus- ja oikeustoimikelpoisuutta. Valuuttamääräyksissä

1990 vp. sivuliike katsotaan kuitenkin itsenäiseksi. Suomessa toimiva pankin sivukonttori olisi siten
Suomessa asuva, vaikka se on osa ulkomailla
sijaitsevaa pankkia.
Voidakseen toimia valuuttamääräysten tarkoittamana valuuttapankkina sivukonttori tarvitsee siihen Suomen Pankin luvan.
1.3. Ulkomaisessa omistuksessa olevien
pankkien toiminta

Ulkomaisessa omistuksessa olevat pankit
Ensimmäiset ulkomaisessa omistuksessa olevat pankit tulivat Suomeen vuonna 1982. Tällöin yhdysvaltalaiset Citibank, Chase Manhattan Bank ja ranskalainen Banque de l'Indochine et de Suez perustivat tytärpankit Suomeen.
Vuonna 1986 englantilainen Montagu Holdings
International perusti Suomeen tytärpankin, joka aloitti toimintansa Samuel Montagu Oynimisenä. Vuonna 1987 ruotsalainen PKbanken osti Suomessa toimivan Chase Manhattan
Bank Oy:n koko osakekannan. Tällöin muodostettiin PKbanken International (Finland)
Oy. Tällä hetkellä Suomessa toimii neljä ulkomaisomisteista pankkia. Pankit ovat ulkomaisten emo- tai pankkiholdingyhtiöiden omistuksessa 100-prosenttisesti lukuunottamatta Indosuez Osakepankkia, josta Postipankki Oy
omistaa 20 o/o. Ulkomaalaisten omistamien
pankkien palveluksessa on noin 155 henkilöä.
Taulukko 1. Ulkomaalaisten omistamat pankit
Suomessa vuoden 1988 lopussa
Nimi

Citibank Oy
Midland Montagu
Osakepankki
PKbanken
International
(Finland) Oy
Suomen Indosuez
Osakepankki
Yhteensä

Perustettu

Oma
pääoma
milj. mk

Tase
milj. mk

1982

41

630

1986

70

2 543

1987 (1982)

67

980

40
218

1 058
5 211

1982

Ulkomaisomisteisten pankkien liiketoiminta
Ulkomaisessa omistuksessa olevien pankkien
yhteenlaskettu taseiden loppusumma joulukuun lopussa 1988 oli 1,3 % kaikkien liike-
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pankkien taseiden loppusummasta. Vuonna
1987 vastaava osuus oli 1,9 %. Taseiden loppusummilla mitattuna ulkomaisomisteiset pankit ovat selvästi pienempiä kuin useimmat suomalaiset liikepankit. Myös suurimmat paikallispankit ovat taseen loppusummalla mitattuna
suurempia kuin ulkomaisomisteiset pankit.
Ulkomaisten pankkien rahoitusomaisuuteen
luettavat kotimaiset ja ulkomaiset saamiset
olivat vuoden 1988 lopussa yhteensä 3 452
miljoonaa markkaa. Markkamääräisten saamisten osuus oli 75 % ja valuuttamääräisten
saamisten osuus 25 % kaikista saamisista.
Taulukko 2. Ulkomaalaisten
omistamien
pankkien rahoitusomaisuussaamiset 31.12.1988, milj. mk
Pankki

Citibank
Midland
PKbanken
Indosuez
Yhteensä

Markkamääräiset
saamiset

85
1 944
98
463
2 590

Valuuttamääräiset
saamiset

329
178
92
263
862

Yhteensä

414
2 122
190
726
3 452

Ulkomaisomisteisten pankkien toiminta
suuntautui perustamisen alkuvaiheessa erityisesti ulkomaisten luottojen välittämiseen suomalaisille yrityksille. Luottojen välittämisen lisäksi pankit ovat järjestäneet suomalaisten yritysten ulkomaisia yritystodistusohjelmia. Kaikki ulkomaisomisteiset pankit ovat hakemuksesta saaneet Suomen Pankilta luvan toimia valuuttapankkeina. Pankit harjoittavat kaupankäyntiä valuutoilla ja valuuttakursseihin sidotuilla instrumenteilla. Ulkomaisomisteisten
pankkien valuutanvaihdon ja arvopaperikaupan tuotot ovat 19 % näiden pankkien kokonaistuotoista. Muilla suomalaisilla valuuttapankeilla tuotot valuutanvaihdosta ja arvopaperikaupasta ovat 6 % pankkien kokonaistuotoista.
Ulkomaisomisteisten pankkien vaihto- ja sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo vuoden 1988
lopussa oli 3 489 miljoonaa markkaa, mikä on
66 % niiden taseiden loppusummasta. Vaihtoja sijoitusomaisuus sisälsi joukkovelkakirjoja,
osakkeita, yritystodistuksia ja pankkien· sijoitustodistuksia. Viiden suurimman suomalaisen
liikepankin vaihto-ja sijoitusomaisuuden kirjanpitoarvo oli vastaavana aikana 61 864 mil-
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joonaa markkaa, mikä on 16 OJo niiden taseiden loppusummasta. Sijoituspankkitoiminta
on ulkomaisomisteisille pankeille suhteellisesti
tärkeämpi pankkitoiminnan alue kuin muille
liikepankeille.
Ulkomaisomisteisista pankeista ainoastaan
Midland Montagulla on tällä hetkellä oikeus
toimia pörssivälittäjänä Helsingin Arvopaperipörssissä. Midland Montagun osuus pörssivälityksestä vuonna 1988 oli 2, 7 OJo. Midland Montagu toimii välittäjänä myös Suomen Optiomeklarit Oy:ssä ja Suomen Optiopörssi
Oy:ssä. Aikaisemmin myös Citibank on toiminut pörssivälittäjänä, mutta pankki luopui
pörssivälittäjän oikeuksistaan heinäkuussa
1989. Kaikki ulkomaisomisteiset pankit käyvät
kauppaa erilaisilla raha- ja valuuttamarkkinainstrumenteilla.
Ulkomaalaisten omistamista pankeista Citibank, Midland Montagu ja PKbanken omistavat Suomessa rahoitusyhtiön. Rahoitusyhtiöitä
käytettiin korkosäännöstelyn vallitessa muun
muassa markkinahintaisen rahoituksen välitykseen. Lisäksi rahoitusyhtiöt ovat voineet tarjota asiakkaille sellaisia palveluja, jotka eivät
toistaiseksi ole olleet pankeille sallittuja (esimerkiksi leasing-rahoitus).
Ulkomaisomisteisten pankkien varainhankinta tapahtuu suurelta osin pankkien välisiltä
lyhyen rahan markkinoilta, sijoitustodistusmarkkinoilta ja ulkomaisilta rahoitusmarkkinoilta. Ulkomaisomisteisten pankkien velat ulkomaisille pankeille ovat noin 49 OJo näiden
pankkien kaikista veloista. Velat rahoituslaitoksille ovat noin 18 OJo ja velat yleisölle noin
1,2 OJo kaikista veloista. Yleisötalletuksilla ei
ole suurta merkitystä ulkomaisomisteisten
pankkien rahoituksen hankinnassa. Esimerkiksi Citibank luopui kokonaan vuonnna 1988
henkilösektoriin kohdistuvasta toiminnasta.
Eräät muut ulkomaisomisteiset pankit harjoittavat kuitenkin jossakin määrin myös henkilösektoriin liittyvää toimintaa esimerkiksi asuntolainoja myöntämällä.
Ulkomaisomisteiset pankit ovat oikeutettuja
keskuspankkirahoitukseen. Vuoden 1988 lopussa ulkomaisomisteisten pankkien saamiset
Suomen Pankilta olivat yhteensä 324,2 miljoonaa markkaa ja velat Suomen Pankille yhteensä 1,3 miljoonaa markkaa; 35 OJo saamisista
koostui pankkien tekemista kassavarantotalletuksista ja 65 OJo oli muita saamisia.
Ulkomaisomisteisten pankkien kannattavuus
ja tuloskehitys heikkenivät vuosina 1987 ja
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1988. Ulkomaisomisteisten pankkien käyttökatteet ja tilivuoden tulokset ovat olleet osin
negatiivisia. Suomalaisten omistamien liikepankkien oikaistun käyttökatteen suhde taseen
loppusummaan oli vuonna 1988 0,8 OJo. Ulkomaisessa omistuksessa olevien pankkien yhteenlaskettu käyttökate oli negatiivinen ja sen
suhde taseiden loppusummaan -0,2 OJo. Vuonna 1987 ulkomaisomisteisten pankkien käyttökatteen suhde taseiden loppusummaan oli
0,05 OJo.

Taulukko 3. Ulkomaalaisten

omistamien
pankkien tuloskehitys vuosina
1988 ja 1987, milj. mk
Käyttökate
1988
1987

Tilivuoden tulos
1988
1987

Citibank
Midland
PKbanken
Indosuez

-2,6
2,6
-4,7
0,1

3,1
8,1
-6,9
2,5

-0,9
0,0
-6,3
-0,5

0,0
0,0
-7,7
0,1

Yhteensä

--4,6

6,8

-7,7

-7,6

Ulkomaisomisteisten pankkien perustaminen
Suomeen ei ole ollut erityisen vilkasta. Ulkomaisomisteisilla pankeilla ei ole Suomessa valtakunnallisia konttoriverkostoja, vaan ne tarjoavat palvelujaan pääkaupungista tietyille
asiakasryhmille.
Ulkomaisomisteiset pankit pyrkivät hyödyntämään mahdollisimman hyvin omien kansainvälisten pankkikonsernien tietämyksen pyrkiessään kilpailemaan muiden Suomessa toimivien
liikepankkien kanssa. Ne erikoistuivat kapeille
markkinasegmenteille ja pyrkivät löytämään
tuotteita, jotka olivat uusia Suomen markkinoilla ja joissa kilpailu vielä oli vähäistä.

1.4. Tanskan, Norjan ja Ruotsin
lainsäädäntö

Tanska
Tällä hetkellä pohjoismaista ainoastaan
Tanska hyväksyy ulkomaisten pankkien sivukonttorit. Tanskassa on yksi kaikkia pankkeja
koskeva laki (lov om banker og sparekasser
mv., lovbekendtg0relse 1985-08-15, nr.
374), jota sovelletaan myös ulkomaisten rahoituslaitosten sivukonttoreihin, jollei sivukontto-
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reiden juridisesta asemasta tai kansainvälisistä
sopimuksista muuta johdu. Periaatteena on,
että ulkomaisia sivukonttoreita kohdellaan niiden juridisesti epäitsenäisestä asemasta huolimatta itsenäisinä tanskalaisina rahoituslaitoksina. Teollisuusministeriöllä on oikeus antaa tarvittavat määräykset, jotta tanskalaisia rahoituslaitoksia koskevat laeista tai hallinnollisista
päätöksistä johtuvat määräykset koskisivat
myös ulkomaisia sivukonttoreita.
Sivukonttoreita koskevat erityissäännökset
sisältyvät teollisuusministeriön päätökseen (bekendtg0relse 1981-01-12, nr. 13, om filialer
af udenlandske banker och sparekasser, muutt.
1982-05-28, nr. 311), jossa on säännöksiä
mm. sivukonttoripääomasta, sivukonttorien
luvasta, rekisteröinnistä, kirjanpidosta, maksuvalmiudesta ja johdosta. Ulkomaiset rahoituslaitokset jaotellaan kahteen ryhmään sen mukaan onko niillä kotipaikka Euroopan yhteisöjen (EY) alueella vai niin sanotussa kolmannessa maassa.
EY -maiden ulkopuolisten maiden rahoituslaitokset tarvitsevat teollisuusministeriön luvan
voidakseen perustaa sivukonttorin Tanskaan.
Lupaharkinnassa voidaan kiinnittää huomiota
muun ohella siihen, sovelletaanko hakijan kotimaassa vastavuoroisuusperiaatetta tanskalaisiin pankkeihin, onko ulkomainen rahoituslaitos riittävän virallisen valvonnan alainen kotimaassaan ja onko pankkitarkastusviranomaisella oikeus saada ulkomaisen rahoituslaitoksen toiminnasta valvonnan kannalta riittäviä
tietoja. Ulkomaisten rahoituslaitosten sivukanttoreille asetetaan samansuuruinen vähimmäispääomavaatimus kuin tytärpankeille. Sivukonttoripääoman on oltava vähintään 25
miljoonaa Tanskan kruunua.
Sivukonttorit eivät saa harjoittaa muuta
kuin rahalaitostoimintaa. Toimintaansa varten
niillä voi olla yksi tai useampia toimipaikkoja.
Tanskassa sivukanttorilla ei tarvitse olla erillistä hallitusta, mutta sivukanttorilla on oltava
vähintään kaksi johtajaa. Sivukonttorien johtajien on asuttava Tanskassa, jollei teollisuusministeri myönnä poikkeusta. Sivukanttorilla
on oltava erillinen kirjanpito ja tilintarkastus.
Kaikkia tanskalaisia pankkeja koskevat säännökset maksuvalmiudesta ja 8 OJo:n vakavaraisuusvaatimus koskevat myös sivukonttoreita.
Oma pääoma ei saa alittaa rekisteröityä sivukonttoripääomaa.
Ulkomaisten pankkien Tanskassa sijaitsevien
sivukonttoreiden valvontaan sovelletaan samo-
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ja periaatteita kuin tanskalaisten pankkien valvontaan. Pankkitoimintaa valvovina viranomaisina ovat pankkitarkastusvirasto (Finanstillsynet) ja keskuspankki. Viranomaisten välinen t.yönjako on toteutettu siten, että keskuspankin tehtävänä on ennen kaikkea rahapoliittisten toimien vaikutusten valvonta ja pankkitarkastusviraston tehtävänä on vastata muusta
pankkivalvonnasta. Valuuttasäännösten mukaan sivukonttorit ovat Tanskassa asuvia.

Norja
Ulkomaiset pankit eivät voi perustaa Norjaan sivukonttoreita. Vuoteen 1984 saakka ulkomaisilla pankeilla oli oikeus perustaa Norjaan sivukonttoreita, mutta tätä mahdollisuutta ei käytetty hyväksi kertaakaan.

Ruotsi
Tällä hetkellä ulkomaiset pankit voivat perustaa Ruotsiin vain tytärpankkeja, sivukonttoreiden perustamista ei sen sijaan toistaiseksi
sallita. Asiaa pohtimaan asetettu valtiovarainministeriön sisäinen työryhmä on jättänyt mietintönsä (Utländska bankfilialer i Sverige, Ds
1989: 13), jossa se esittää, että ulkomaisille
pankeille annettaisiin mahdollisuus perustaa
sivukonttoreita Ruotsiin. Asiasta on sittemmin
annettu hallituksen esitys valtiopäiville (Prop.
1989/90: 116).
Esityksessä ei ehdoteta säädettäväksi erityistä sivukonttoreita koskevaa lakia, vaan tarvittavat säännösmuutokset ehdotetaan tehtäväksi
voimassa oleviin lakeihin, muun muassa pankkitoimintalakiin (1987:617) ja lakiin ulkomaalaisen ja ulkomaisen yrityksen oikeudesta
harjoittaa
elinkeinotoimintaa
Ruotsissa
(1968:555). Esityksen lähtökohtana on ollut,
että ulkomaisten pankkien sivukonttoreita
kohdellaan samalla tavalla kuin ruotsalaisia
pankkeja ja niille taataan tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Poikkeuksena on keskuspankkirahoitus, johon ulkomaisten pankkien
sivukanttoreille ei ehdoteta annettavan oikeutta.
Luvan sivukonttorin perustamiseen antaisi
hallitus. Pääomavaatimusta ei ehdoteta asetettavaksi. Sivukonttoreissa ei edellytettäisi olevan erillistä hallitusta, sen sijaan sivukonttoril-
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la tulisi olla toimitusjohtaja, joka on Ruotsissa
asuva.
Sivukanttorilta vaadittaisiin oma kirjanpito,
tilinpäätös ja tilintarkastus. Sivukonttorin valvonta jaettaisiin pankin kotimaan ja sivukonttorin sijaintimaan kesken. Keskuspankkiin
nähden sivukanttoreilla on samanlainen raportointivelvollisuus kuin ruotsalaisilla pankeilla.
Sivukonttorin maksuvalmiuteen sovellettaisiin
ruotsalaisia pankkeja koskevia säännöksiä ja
vakavaraisuuteen pääasiallisesti pankin kotimaan säännöksiä.
1.5. Euroopan yhdentymiskehitys

Eurooppalaisen finanssialueen luominen on
keskeinen osa Euroopan yhteisöjen jäsenmaiden sisämarkkinoiden kehittämisprosessia. Yhtenäinen Euroopan finanssialue tarkoittaa pyrkimystä muodostaa EY -maiden keskuuteen
täysin integroituneet rahoitusmarkkinat. Yhtenäisen finassialueen luomisessa keskeisiä toimenpiteitä ovat pääomaliikkeiden ja rahoituspalvelujen vapauttaminen sekä eurooppalaisen
raha- ja valuuttayhteistyön kehittäminen.
Pankkien ja muiden luottolaitosten osalta
EY:n tavoitteena on yhtenäinen markkinaalue, jonka sisällä pankit ja muut luottolaitokset voisivat vapaasti mark!dnoida palvelujaan
ja etabloitua.
Vuonna 1977 EY hyväksyi ensimmäisen
pankkidirektiivin (77 1780 EEC), joka sisältää
säännöksiä sekä EY -maan luottolaitoksen
mahdollisuudesta toimia toisessa EY -maassa
että EY -maan ulkopuolisen luottolaitoksen
mahdollisuudesta perustaa sivukonttori EYmaahan.
Ensimmäisessä pankkidirektiivissä tarkoitetaan luottolaitoksella yritystä, jonka toimiaJana on ottaa vastaan yleisöltä talletuksia tai
muita takaisin maksettavia varoja ja myöntää
luottoa omaan lukuunsa. Direktiivi velvoittaa
jäsenmaan asettamaan tällaista toimintaa harjoittavalle luottolaitokselle toimilupavaatimuksen.
EY:n ulkopuolisen maan luottolaitos tarvitsee luvan sivukonttorin perustamiseen EY :n
alueelle. Sivukonttorin perustamisluvan myöntää sijaintimaa kansallisen lainsäädäntönsä
mukaisesti. Direktiivissä edellytetään kuitenkin, että EY:n ulkopuolisten maiden sivukontioreiden kohtelu ja toimintaedellytykset eivät
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saa olla paremmat kuin jäsenmaiden luottolaitosten sivukonttoreiden.
Direktiivissä on annettu EY:n ulkopuoliselle
maalle ja EY:lle mahdollisuus sopia vastavuoroisuuden perusteella sivukonttorien kohtelusta. EY :n kanssa tehty sopimus takaa yhdenmukaisen kohtelun koko yhteisön alueella.
EY:ssä on hiljattain hyväksytty toinen pankkidirektiivi (89/646/EEC), jonka tarkoituksena on poistaa jäljellä olevat luottolaitoksen
liikkeenperustamisoikeutta ja vapaata palvelujen tarjontaa koskevat esteet.
Toinen pankkidirektiivi rakentuu seuraaville
perusperiaatteille: Yhdessä jäsenmaassa toimiluvan saanut luottolaitos saa toimia saman
luvan turvin koko yhteisön alueella (single
licence), toimiluvan myöntää kotimaan viranomainen ja jokaisen jäsenmaan on sallittava
toisen pankkidirektiivin määrittelemät vähimmäistoiminnot alueellaan. Luottolaitoksen valvonnasta vastaavat viime kädessä kotimaan
valvontaviranomaiset, vastavuoroisuuden perusteella hyväksytään toisen jäsenmaan antama
toimilupa ja suorittama valvonta ja olennaiset
säännökset harmonisoidaan.
Toisen pankkidirektiivin mukaan jäsenmaan
luottolaitokset eivät enää tarvitse sijaintimaan
viranomaisten lupaa sivukonttorin perustamiseen, eikä sivukanttorilta vaadita erillistä omaa
pääomaa.
Vaikka pääasiallinen valvontavastuu kuuluu
luottolaitoksen kotimaan viranomaisille, on sivukonttorin sijaintimaan viranomaisilla yhä
oma roolinsa valvonnassa. Heille kuuluu vastuu rahapolitiikasta johtuvien määräysten sekä
luottolaitosten maksuvalmiuden valvonnasta.
Voidakseen toteuttaa valvontavelvollisuutensa
sijaintimaan viranomaiset voivat vaatia, että
muista jäsenmaista tulevat sivukonttorit toimittavat niille valvontaa varten samat tiedot
kuin sijaintimaan luottolaitoksilta vaaditaan.
Direktiivissä säädetään myös koti- ja sijaintimaan viranomaisten oikeuksista tehdä tarkastuksia sivukonttorissa sekä viranomaisten välisestä tietojen vaihdosta. Sijaintimaan viranomaiset voivat vaatia luottolaitoksia, joilla on
sivukonttoreita maassa, raportoimaan neljännesvuosittain alueellaan tapahtuvista toimista
tilastollisia tarkoituksia varten.
Toiseen pankkidirektiiviin sisältyy myös
säännöksiä EY:n suhtautumisesta kolmansien
maiden luottolaitoksiin näiden perustaessa tytäryhtiön tai hankkiessa osuuden EY-maassa
sijaitsevasta luottolaitoksesta, mutta ei sen si-
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jaan säännöksiä sivukonttoreista. Direktiivin
mukaan kolmansien maiden luottolaitoksille
luvan myöntää sijaintimaa. Toimilupa on koko
yhteisön laajuinen, jolloin yksittäisen jäsenmaan ja kolmansien maiden väliset mahdollisesti voimassaolevat vastavuoroisuussopimukset lakkaavat olemasta voimassa.
Olennaista kolmannen maan luottolaitoksen
EY alueelle pääsyn kannalta on se, miten
luottolaitoksen kotimaa kohtelee EY -maan
luottolaitoksia. Tällöin EY kiinnittää huomiota siihen myönnetäänkö EY :n luottolaitoksille
tehokas markkinoille pääsy, kansallinen kohtelu ja samanlaiset kilpailuolosuhteet kuin mitä
kotimaisilla luottolaitoksilla on.
Direktiivin mukaan jäsenvaltiot ilmoittavat
EY :n komissiolle kaikista niistä vaikeuksista,
joita niiden luottolaitokset kohtaavat kolmansissa maissa pankkitoiminnan harjoittamisessa.
Komissio laatii säännöllisesti raportin EY -maiden luottolaitosten kohtelusta kolmansissa
maissa. Raportti annetaan neuvostolle tarpeellisine ehdotuksineen. Jäsenmaiden on ilmoitettava rajoituksia ylläpitävän kolmannen maan
luottolaitoksen hakemuksesta komissiolle ennen toimiluvan myöntämistä.
Jos komissio havaitsee edellä mainittujen
raporttien perusteella tai muuten, että kolmas
maa ei myönnä EY -maan luottolaitokselle tehokasta markkinoille pääsyä siinä laajuudessa
kuin EY myöntää kolmannen maan luottolaitokselle, esittää se neuvostolle neuvottelujen
aloittamista rajoituksia ylläpitävän maan kanssa. Neuvottelujen tarkoituksena on taata EYmaan luottolaitokselle sellaiset kilpailuolosuhteet, jotka ovat verrattavissa EY:n kolmannen
maan luottolaitokselle tarjoamiin.
EY ryhtyy neuvotteluihin kolmannen maan
kanssa myös siinä tapauksessa, että kolmas
maa ei suo EY-maan luottolaitokselle kansallista kohtelua eikä samanlaisia kilpailuolosuhteita kuin kotimaan luottolaitokselle. Lisäksi
EY edellyttää, että kolmas maa takaa EYmaan luottolaitokselle tehokkaan markkinoille
pääsyn.
Näissä tilanteissa voidaan myös päättää, että
jäsenmaa lykkää tai rajoittaa kyseisestä kolmannesta maasta olevan luottolaitoksen tytäryhtiön perustamis- tai ostolupia kolmeksi
kuukaudeksi, jona aikana komissio tutkii asian
ja neuvottelee siitä. Tämän jälkeen neuvostolla
on mahdollisuus päättää, jatkuuko toimiluparajoitus tai toimiluvan myöntämisen lykkäämi2
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nen. Neuvosto päättää asiasta määräenemmistöllä.
EY:n ulkopuolisen maan luottolaitokset tarvitsevat luvan vain, kun ne ensimmäistä kertaa
etabloituvat EY:n alueelle. Kun tytäryhtiö on
rekisteröity johonkin EY:n jäsenvaltioon, se
saa samat mahdollisuudet toimia lupansa perusteella kuin jäsenvaltioiden luottolaitokset eli
etabioitua ja tarjota finanssipalveluja vapaasti
koko yhteisön alueella. Sen sijaan EY:n ulkopuolisen maan sivukanttorilla ei ole EY-luottolaitoksen statusta eikä yhteisönlaajuista toimilupaa vaan se voi saamansa toimiluvan nojalla
toimia vain sijaintimaassaan.
EY:ssä hyväksyttiin 13 päivänä helmikuuta
1989 direktiivi (89/117 /EEC), joka käsittelee
toisesta jäsenmaasta olevan luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorin tilinpäätöstietojen
julkaisemista sivukonttorin sijaintimaassa. Direktiivissä ilmaistun periaatteen mukaisesti ei
toisesta jäsenvaltiosta olevan sivukonttorin tarvitse julkaista erikseen omaa toimintaansa koskevia tilinpäätöstietoja. Riittävänä pidetään,
että julkaistaan koko pankkia koskevat tilinpäätöstiedot edellyttäen, että tilinpäätös on
laadittu EY:n vaaatimusten mukaisesti.
Varsinaisen vuositilinpäätöksen sijaan jäsenmaat voivat kuitenkin edellyttää seuraavien
sivukonttoreita koskevien tietojen julkistamista:
- sivukonttorin voitto tai tappio,
- tiettyjä tuloslaskelman keskeisiä eriä koskevat tiedot,
- sivukonttorin saamisia ja velkoja koskevat tiedot eriteltyinä asiakkaita ja rahoituslaitoksia koskeviin eriin,
- sivukonttorin pääkonttorilta, muilta samaan konserniin kuuluvilta sivukonttoreilta ja
muilta konserniyksiköiltä olevien keskinäisten
saamisten tai velkojen nettomäärä,
- kuvaus sivukonttorin toimintamuodoista
ja omasta pääomasta.
Vastaavaa periaatetta voidaan soveltaa myös
kolmansista maista olevien luottolaitosten sivukonttoreihin sillä edellytyksellä, että sivukonttorin kotimaan tilinpäätöskäytäntöä koskevat
säännökset vastaavat EY :n vaatimuksia. Jos
tämä edellytys ei täyty, EY -maa voi halutessaan asettaa kolmannesta maasta olevan luottolaitoksen sivukanttorille tilinpäätöstietojen
julkaisemisvelvoitteen.
Tallettajien saatavien turvaamiseksi EY antoi vuonna 1986 suosituksen talletusvakuusjärjestelmästä (87 /63/EEC). Suosituksen mukaan
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sellainen järjestelmä olisi ollut luotava jokaiseen jäsenmaahan 1 päivänä tammikuuta 1990
mennessä.
Tavoitteena on, että jokaisessa jäsenmaassa
on talletusvakuusjärjestelmä, joka kattaa myös
siinä maassa olevien toisten jäsenmaiden luottolaitosten perustarniin sivukonttoreihin tehdyt
talletukset.
Lisäksi vuonna 1985 annettujen luottolaitosten uudelleenjärjestelyä ja lopettamista koskevan
direktiiviehdotuksen
(COM(85)788,
COM(88)4) mukaan tulee siirtymävaiheen aikana, kunnes jokaisessa jäsenmaassa on oma
talletusvakuusjärjestelmä, luottolaitoksen kotimaan järjestelmän kattaa myös sivukonttorit,
jotka sijaitsevat maassa, jossa järjestelmää ei
toistaiseksi ole.
1.6. OECD ja GATT

OECD
Rahoituspalvelujen kaupan esteiden kartoittamisessa ja rahoituspalvelujen kaupan vapauttamisessa on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöllä (OECD) ollut keskeinen rooli. OECD:n tavoitteena on vähentää ja poistaa
esteitä jäsenmaiden väliseltä tavaroiden ja palvelujen kaupalta sekä juokseviita maksuilta ja
laajentaa pääomanliikkeiden vapautta. Pankkien etabloitumista ja rahoituspalvelujen kauppaa koskevat velvoitteet sisältyvät kahteen
säännöstöön eli pääomanliikkeiden vapauttamiskoodiin ja näkymättömien juoksevien maksujen koodiin. Koodit ovat jäsenmaita sitovia,
mutta jäsenmaat ovat voineet poiketa koodin
vapauttamisvelvoitteesta, jos ne ovat tehneet
asiasta varauman. Jäsenmaiden on aika ajoin
alistettava varaumansa OECD:n tutkittavaksi.
Vaikka varaumaa ei ole, on vapauttamisvelvoitteesta perustellusta syystä (esimerkiksi
maksutasevaikeudet) mahdollista poiketa väliaikaisesti derogaatiomenettelyn kautta. Suorien sijoitusten (koskee muun muassa tytär- ja
osakkuuspankkeja, sivukonttoreita, edustustoja) osalta Suomi on tehnyt pääomanliikkeiden
vapauttamiskoodiin varauman. Pääomanliikkeiden vapauttamiskoodin velvoitteet kattavat
etabloitumisvaiheen pääomansiirrot.
OECD:n julkilausuma kansainvälisistä investoinneista ja monikansallisista yrityksistä
antaa suosituksia jo maassa toimivien ulkomaisten yritysten oikeuksista. Tämän julkilau-
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suman keskeisin sisältö on niin sanotun kansallisen kohtelun periaate eli jäsenvaltioiden pitäisi myöntää alueillaan toimiville joko välittömästi tai välillisesti ulkomaisessa omistuksessa
tai valvonnassa oleville yrityksille lakiensa,
muiden säädöstensä ja hallintokäytäntönsä
mukainen kohtelu, joka ei ole epäedullisempi
kuin vastaavissa tapauksissa kotimaisiin yrityksiin sovellettava kohtelu.
OECD:ssä on ollut käynnissä laaja rahoituspalvelujen kauppaa koskeva liberalisointiveltähtäävä
työ.
voitteiden
laajentamiseen
OECD:n rahoitusmarkkinakomitea (CMF) ja
pääomanliikekomitea (CMIT) asettivat vuonna
1984 yhteisen työryhmän, jonka tehtäväksi tuli
uudistaa ja laajentaa rahoituspalvelujen kaupan osalta kaikkia jäsenmaita sitovat pääomanliikkeiden ja näkymättömien juoksevien
maksujen vapauttamiskoodit. Työryhmä sai
työnsä päätökseen viime keväänä, jolloin
OECD:n neuvosto hyväksyi uudet koodit.
Pääomaliikkeiden koodi kattaa nyt myös
rahamarkkinaoperaatiot sekä johdannaisinstrumentti- ja valuuttakaupan, jotka eivät aiemmin kuuluneet vapautusvelvoitteen piiriin.
Näkymättömien juoksevien maksujen koodia täydennettiin rajan yli tapahtuvaa rahoituspalvelujen kauppaa (crossborder operations)
koskevalla osalla sekä muussa kuin tytäryhtiömuodossa (sivukonttorit, edustustot) tapahtuvaa etabloitumista koskevilla velvoitteilla. Tytäryhtiömuotoista etabloitumista (suora sijoitus) koskevat vapautusvelvoitteet sisältyvät
edelleen pääomaliikkeiden vapauttamiskoodiin.
Sivukonttoreita koskevan vapauttamisvelvoitteen lähtökohtana oli, että pankin kotimaan lainsäädäntö tai muut säännökset, jotka
on tarkoitettu rahoitusmarkkinoiden vakauden
tai tallettajien suojaamiseksi, eivät saa estää
ulkomaisten sivukonttoreiden perustamista samoilla ehdoilla kuin mitä sovelletaan pankkija rahoitusalalla toimiviin kotimaisiin yksiköihin.
Myöskään ulkomaisille sivukanttoreille asetetut vaatimukset, kuten omaa pääomaa ja
maksuvalmiutta sekä muita vastaavia eriä koskevat vaatimukset eivät saisi periaatteessa olla
tiukemmat kuin kotimaisille pankeille asetetut
vastaavat vaatimukset.
Jäsenmaiden vastattavaksi on lähetetty kysely koodivelvoitteisiin liittyvistä varaumatarpeista ja varaumaehdotusten käsittely on parhaillaan meneillään. Lopullisen muotonsa saa-
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tuaan varaumat esitetään normaaliin tapaan
OECD:n neuvoston hyväksyttäviksi, jonka jälkeen ne ovat jäsenmaita sitovia.
GATT

Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus GATT (SopS 15/50) on laadittu tavarakauppaa varten. Viime aikoina on yhteisten
pelisääntöjen puuttuminen palvelujen kaupasta
ja pelko sitä koskevien rajoitusten lisäämisestä
saanut eräät maat vaatimaan tilanteen korjaamista. Tästä syystä parhaillaan käytävän
GATTin Uruguayn kierroksen neuvotteluissa
on otettu käsittelyn kohteeksi myös palvelujen
kauppa. GATTin tavoitteena on pal-velujen
kaupan (mukaanluettuna rahoituspalvelut)
sääntöjen aikaansaaminen ja kaupan esteiden
liberalisointikehityksen alulle saattaminen.
2. Tavoitteet

Sivukonttoreiden perustamista koskevaa
kieltoa ei voida enää pitää perusteltuna pankkien nykyisessä toimintaympäristössä, jossa samanaikaisesti rahoituspalvelujen ja muun
pankkitoiminnan kansainvälistyessä eri maissa
pyritään pääomanliikkeiden vapauttamiseen ja
rahoituspalvelujen esteiden purkamiseen.
Näiden toimenpiteiden eräänä tavoitteena on
pyrkiä rahoitusmarkkinoiden sääntelyn lieventämiseen poistamalla kansainvälistä ja kotimaista kilpailua rajoittavia esteitä.
Sivukonttorien salliminen on Suomessa nähtävä yhtenä talouden asteittaisen avautumisen
lisäaskeleena, josta voisi seurata pankkikilpailun ainakin jonkinasteinen tehostumisen. Vaikutus perustuisi siihen, että osana ulkomailla
toimivasta pankista sivukanttorilla olisi paremmat mahdollisuudet kuin tytärpankilla yhdistää koko pankin pääomaan perustuva vakavaraisuusetu ja muut toiminnan laajuudesta saatavat hyödyt itsenäisen tulosyksikön tehokkuusetuun.
Ulkomaisten pankkien sivukonttoreiden perustaminen saattaisi edistää kilpailua jonkin
verran lähinnä rahamarkkinoilla, arvopaperimarkkinoilla ja parhaiden yritysasiakkaiden
markkinoilla. Kilpailun välittyminen tavallisiin
talletuksiin ja kotitalouksien luottoihin on epävarmaa, sillä ulkomaiset pankit tuskin investoivat maan sisällä laajaan konttoriverkostoon.
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Sivukonttorit tulisivat näin ollen kilpailemaan
enimmilläänkin vain rajoitetusti kotitalouksille
suunnatussa vähittäispankkitoiminnassa.
Ulkomaiset rahoitusmarkkinahäiriöt saattavat välittyä maahan joissakin tapauksissa voimakkaammin sivukonttorin kuin tytäryhtiöiden kautta. Lisääntyvät kilpailupaineet voivat
johtaa myös riskien ajoittaiseen aliarvioimiseen
ja -hinnoitteluun.
Sivukonttorien sallimisella pyritään osaltaan
helpottamaan suomalaisten pankkien toimintamahdollisuuksia kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Valuutansäännöstelyn purkamisen
myötä lisääntyvä yritysten toiminnan kansainvälistyminen ja niiden sijoitus- ja rahoitusmahdollisuuksien paraneminen ulkomaisilla markkinoilla asettavat suomalaiset pankit entistä
kovempaan kilpailutilanteeseen. Voidakseen
vastaisuudessa hoitaa kilpailukykyisesti tehtäviään suomalaiset pankit tarvitsevat muihin
maihin nähden tasavertaiset mahdollisuudet
osallistua pankkipalvelujen kauppaan ja siten
käyttää hyväkseen laajentuvien markkinoiden
ja vapautuvan kilpailun tuomat hyödyt. Suomalaisten pankkien ulkomaisen kilpailukyvyn
kannalta on tärkeää, että Suomen lainsäädäntöön ei sisälly sellaisia ulkomaisia pankkeja
koskevia rajoituksia, jotka saattaisivat vaikeuttaa suomalaisten pankkien toimintamahdollisuuksia ulkomailla.
EY ja Euroopan vapaakauppaliitto (EFTA)
päättivät joulukuussa 1989 yhteisessä ministerikokouksessa aloittaa valmistelut virallisten sopimusneuvottelujen käynnistämiseksi eurooppalaisen talousalueen (ETA) muodostamisesta.
Sopimusneuvottelut aloitettiin vuoden 1990 alkupuolella. Tavoitteena on luoda 18 LänsiEuroopan maata käsittävä eurooppalainen talousalue, johon sisältyisivät eräänä osana koko
ET A:n kattavat yhdentyneet rahoituspalvelumarkkinat.
Esityksessä on mahdollisuuksien mukaan pyritty ottamaan huomioon EY:n integraatiokehitys ja siitä aiheutuvat vaatimukset. Sen sijaan säännösten täydellinen harmonisointi ei
vielä ainakaan tässä vaiheessa ole ollut tarkoituksenmukaista, koska mahdollisen ETA-sopimuksen sisältö on vielä avoin.
Esityksen mukaista lainsäädäntöä olisi lisäksi tarkoitus soveltaa myös muualta kuin EYmaista tapahtuvaan etabloitumiseen. ETAsopimuksen velvoitteet tulee lainsäädännössä
toteuttaa sopimuksen sisällön selvittyä.
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Tavoitteena on, että ulkomaiset pankit voisivat toimia kilpailuneutraalissa ympäristössä.
Lainsäädännön tulisi siten olla sellainen, että
se kohtelee tasapuolisesti kaikkia Suomessa
toimivia pankkeja.
Sekä rahoituspalvelujen ja valuuttaliikkeiden
vapautuminen että tietotekniikan kehitys parantavat mahdollisuuksia tarjota pankkipalveluja toisen maan yrityksille ja kotitalouksille
ilman tytärpankin tai sivukonttorin perustamista. Asiakkaansuojan ja kilpailuneutraliteetin kannalta olisi kaikki pankkien maassa
harjoittama toiminta tarpeellista saada yhtenäisen lainsäädännön piiriin. Tämä ei kuitenkaan ole ongelmatonta, koska Suomen viranomaisten mahdollisuudet tehokkaasti valvoa
tänne rahoituspalveluja tarjoavia ulkomaisia
yhteisöjä ovat rajalliset.
Vaikka onkin ennakoitavissa, että pankkipalvelujen tarjonta yli kansallisten rajojen yhä
kehittyy ja monipuolistuu eikä konkreettisella
etabloitumisella palvelujen tarjontamaahan ole
enää samaa merkitystä kuin aikaisemmin, on
vielä tässä vaiheessa perusteltua sallia ulkomaisten pankkien harjoittaa varsinaista pankkitoimintaa Suomessa tytär- tai osakkuuspankkien lisäksi vain sivukonttorien kautta.
3. Keinot
Esityksessä ehdotetaan, että ulkomaisten
luottolaitosten sallittaisiin tytär- ja osakkuuspankkien kautta harjoittamansa toiminnan lisäksi harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa perustamalla tänne sivukonttori. Sivukonttorin
Suomessa harjoittamaan toimintaan sovellettaisiin talletuspankkilakia, jollei ulkomaalaisen
oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa
Suomessa annetussa laissa ole toisin säädetty.
Sivukonttorin perustamista ja toimintaa koskevat tarpeelliset säännökset ehdotetaan sijoitettavaksi ulkomaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luotolaitoksen osakkeita ja harjoittaa
pankkitoimintaa Suomessa annettuun lakiin,
jossa säädettäisiin myös sivukonttorimuodosta
johtuvista poikkeuksista talletuspankkilain soveltamisalaan.
Ulkomainen luottolaitos tarvitsisi toimiluvan
valtiovarainministeriöltä sivukonttorin perustamiseen. Ulkomaiselta pankilta edellytettäisiin, että se on saanut kotimaansa lainsäädännön mukaisesti toimiluvan vastaanottaa ylei-
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söltä talletuksia tai muita takaisinmaksettavia
varoja ja harjoittaa luotonantoa ja että toiminta ei oleellisesti eroa suomalaisille talletuspankeille sallitusta toiminnasta.
Sivukonttorin asiakkaan on vaikea valvoa
omia etujaan ja ottaa omin päin selkoa ulkomaisen pankin harjoittamasta toiminnasta,
maksuvalmiudesta ja vakavaraisuudesta. Luottamuksen säilyttämiseksi yleensä Suomessa
harjoitettavaa pankkitoimintaa kohtaan on
tärkeää, että Suomeen ei päästetä luottolaitoksia, joiden vakavaraisuus ja valvonta on heikkoa tai ne muuten ovat huonosti hoidettuja.
Toimilupaharkinnassa on siksi pyrittävä varmistumaan, että Suomeen ei perusteHaisi sivukonttoria, jolla ei ole edellytyksiä luotettavasti
harjoittaa pankkitoimintaa. Toimilupavaatimuksena ei ole tarkoitus suojata suomalaisia
pankkeja ulkomaisten sivukonttorien kilpailulta eikä asettamalla toimiluvan myöntämisedellytyksiä estää ulkomaisia luottolaitoksia perustamasta tänne sivukonttoreita.
Eräät maat ottavat lupaharkinnassaan huomioon vastavuoroisuusperiaatteen. Meilläkin
toimilupahakemuksen hylkääminen voisi tulla
kysymykseen silloin, kun suomalaiselle pankille ei anneta lupaa perustaa sivukonttoria lupaa
hakevan ulkomaisen luottolaitoksen kotivaltiossa.
Kun luottolaitos on saanut toimiluvan, se
voi harjoittaa toimintaansa yhdessä tai useammassa sivukonttorissa ja muissa toimipaikoissa. Vähimmäisvaatimukseksi asetettaisiin, että
sivukonttorin muodossa harjoitettavaa toimintaa varten olisi ainakin yksi kiinteä toimipaikka, sivukonttori. Koska sivukonttori on epäitsenäinen osa ulkomaista luottolaitosta, sivukanttorilta ei edellytettäisi erillistä hallitusta,
sen sijaan sivukanttorilla tulisi olla sen toiminnasta vastaava johtaja. Sivukonttorin johtaja
edustaisi luottolaitosta Suomessa kaikissa sivukonttorin toiminnasta jobtuvissa oikeussuhteissa. Sivukonttorin johtajan kansalaisuudelle ei
asetettaisi vaatimuksia, mutta sivukonttorin
hoidon kannalta on tärkeää, että hän asuu
Suomessa. Koska sivukonttorin johtaja on ulkomaisen luottolaitoksen vastuuhenkilö Suomessa, edellytetään, että sivukonttorin johtajana ei voi olla vajaavaltainen, konkurssissa
oleva eikä henkilö, joka on määrätty liiketoimintakieltoon.
Kansallisen kohtelun periaatteen mukaisesti
on esityksessä lähdetty siitä, että sivukonttorit
voisivat harjoittaa talletuspankkien toiminnas-
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ta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettua liiketoimintaa samalla tavalla kuin suomalaiset talletuspankit. Sivukonttorit eivät toisaalta voisi harjoittaa laajempaa toimintaa kuin mitä edellämainitussa pykälässä on säädetty, vaikka niillä
olisi siihen kotimaassaan mahdollisuus.
Tässä yhteydessä ei ole puututtu jäljempänä
mainittuja poikkeuksia lukuunottamatta ulkomaisen luottolaitoksen oikeuteen omistaa osakkeita, osuuksia tai kiinteätä omaisuutta. Niiden hankintaan sovelletaan pääsääntöisesti ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja
osakkeita annetussa laissa (rajoituslaki) säädettyä menettelyä. Ulkomaalaisomistukseen liittyvät kysymykset tulevat kokonaisuudessaan selvitettäviksi muussa yhteydessä, joten asia ulkomaisten pankkienkin osalta jää jatkovalmistelun varaan.
Voimassa olevat omistusrajoitukset saattaisivat kuitenkin vaikeuttaa sivukonttorin harjoittamaa arvopaperitoimintaa. Omistusrajoitukset eivät ole tarkoituksenmukaisia silloin, kun
on kysymys luottolaitoksen omistamista sivukonttorin arvopaperikaupan kohteena olevista
(trading) osakkeista tai osuuksista taikka sellaisista osakkeista, jotka se joutuu hankkimaan
itselleen sivukonttorin takaaman asiakkaan
osakeannin yhteydessä (underwriting). Tämän
vuoksi ehdotetaan, että sivukonttorin mahdollisuutta osallistua arvopaperitoimintaan parannettaisiin sallimalla sen omistaa vaihto-omaisuuteen luettavia osakkeita ja osuuksia. Tällaisten osakkeiden ja osuuksien nojalla ei saisi
kuitenkaan käyttää niihin liittyvää äänivaltaa
ja niiden omistaminen olisi rajattava vain kaupankäynnin tai myynnin vaatimaan aikaan,
jota valvoisi pankkitarkastusvirasto.
Omistusoikeusrajoitukset voisivat tarpeettomasti vaikeuttaa sellaisten tilanteiden hoitoa,
josta luottolaitokselle uhkaa syntyä tappiota.
Tällaiset tilanteet liittyvät useimmiten saamisen
panttina tai vakuutena olleen omaisuuden realisointiin tai asiakasyrityksen saneeraukseen.
Tämän johdosta ehdotetaan, että sivukonttori
voisi tappion välttämiseksi väliaikaisesti omistaa rajoituslain estämättä osakkeita, osuuksia
ja kiinteää omaisuutta. Tällainen omaisuus
olisi kuitenkin myytävä viimeistään viiden vuoden kuluessa sen hankinnasta. Tämän johdosta
esitetään tarvittavat muutokset tehtäväksi rajoituslain 24 §:ään.
Sivukanttoreilla olisi oikeus talletusten vastaanottamiseen. Koska talletusvakuusjärjestel-
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mä on toistaiseksi epäyhtenäisellä tavalla toteutettu eri maissa, olisi sivukonttorin, tallettajien saatavien turvaamiseksi kuuluttava vakuusrahastoon. Esityksessä ehdotetaan, että
sivukauttoreiden tulisi kuulua liikepankkien ja
Postipankki Oy:n vakuusrahastoon.
Sivukauttoreiden salliminen aiheuttaa eräitä
muitakin muutoksia lainsäädäntöön. Muutokset johtuvat siitä, että sivukanttoreille halutaan
antaa samat toimintaoikeudet ja velvoitteet
kuin talletuspankeille. Kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain
(772/88) 2 luvun 10 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että optioyhteisö saisi
hyväksyä välittäjäkseen myös ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin ja
saman lain 2 luvun 11 §:n 1 momenttia siten,
että markkinatakaajan oikeudet voitalS!m
myöntää myös ulkomaisen luottolaitoksen
Suomessa olevalle sivukonttorille. Arvopaperivälitysliikkeistä annetun lain (499/89) 4 §:ää
ehdotetaan muutettavaksi siten, että se kattaa
myös sivukonttorit.
Sivukonttorin tulisi voida toimia samalla
tavalla kuin talletuspankit sijoitusrahastoon
kuuluvien arvopapereiden ja muiden varojen
säilytyspankkina. Tältä osin ehdotetaan sijoitusrahastolain (480/87) 40 §:n 1 momenttia
muutettavaksi.
Rahalaitosten erityistalletuksista Suomen
Pankissa annetun lain (745/65) 2 §:n 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi muutos siten,
että myös sivukonttorit tulisivat talletusvelvollisuuden piiriin.
4. Asian valmistelu

Valtiovarainministeriö asetti 14 päivänä helmikuuta 1989 ulkomaisten pankkien sivukonttorityöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää,
mikä vaikutus ulkomaisten pankkien ja muiden rahoituslaitosten sivukonttorien perustamisella Suomeen on maamme rahoitusmarkkinoihin sekä tällaisten sivukonttorien toimintaan ja
niiden valvontaan liittyviä kysymyksiä.
Selvityksessä tuli ottaa huomioon EY:n sisäisen pankkitoiminnan harmonisointi sekä siitä
aiheutuvat kolmansiin maihin kohdistuvat vaatimukset siten, että suomalaisten pankkien
edellytykset toimia ulkomailla turvataan.
Työryhmän tuli selvityksensä perusteella tehdä tarvittavat, hallituksen esityksen muotoon
laaditut muutosehdotukset lakiin ulkomaalai-
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sen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa
Suomessa sekä ehdotukset muiksi tässä yhteydessä mahdollisesti tarvittaviksi lainmuutoksikSl.

Työryöhmä jätti muistionsa 31 päivänä tammikuuta 1990 (työryhmämuistio 1990: VM 6)
valtiovarainministeriölle.
Työryhmän mielestä ulkomaisten pankkien
sivukonttorien perustamisen estävää lainsäädäntöä ei voitu enää pitää perusteltuna nykyisessä tilanteessa, jossa samanaikaisesti rahoituspalvelujen ja muun pankkitoiminnan kansainvälistyessä eri maissa pyritään pääomanliikkeiden vapauttamiseen ja rahoituspalvelujen esteiden purkamiseen.
Työryhmä ehdotti, että ulkomaiselle pankille
annettaisiin mahdollisuus perustaa sivukonttori
Suomeen. Sivukonttori luettaisiin kuuluvaksi
talletuspankkeihin ja pääsääntöisesti sitä koskisivat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin
muitakin talletuspankkeja.
Sivukonttorin toimintaan sovellettaisiin talletuspankkien toiminnasta annettavaksi ehdotettua lakia, jollei ulkomaalaisen oikeudesta
omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita
ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetussa laissa ole toisin säädetty. Jälkimmäiseen
lakiin sisältyisivät sivukonttoria koskevat erityissäännökset, jotka suurelta osin johtuvat
sen epäitsenäisestä juridisesta muodosta.
Työryhmän mielestä myös arvopaperinvälitysliikkeiden ja muiden rahoituslaitosten kuin
talletuspankkien tulisi voida harjoittaa toimintaansa Suomessa sivukonttorimuodossa. Työryhmä ei muistiossaan ehdottanut tätä koskevia säännöksiä, sillä muiden kuin talletuspankkien osalta ei Suomessa ole tällä hetkellä voimassa kansainvälisesti vertailukelpoista lainsäädäntöä, joka sisältäisi esimerkiksi vakavaraisuussäännökset.
Työryhmän käsityksen mukaan sivukonttorikysymys näiden yhteisöjen osalta tulisi ottaa
vastaisuudessa erikseen selvitettäväksi ja siinä
yhteydessä ottaa huomioon myös Euroopan
integraatiokehityksen asettamat vaatimukset.
Jatkovalmistelutyön varaan työryhmä jätti
myös erityisen ongelmalliseksi osoittautuneen
rajan yli tarjottavien pankkipalvelujen kaupan
tarkemman sääntelyn.
Ulkomaisten pankkien sivukonttorityöryhmän mietinnöstä on saatu lausunnot ulkoasiainministeriöltä, oikeusministeriöltä, kauppaja teollisuusministeriöltä, valtiovarainministe-
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riön vero-osastolta, Suomen Pankilta, pankkitarkastusvirastolta, Suomen Pankkiyhdistykseltä, Säästöpankkiliitto ry:ltä, Midland Montagu Osakepankilta, Suomen Indosuez Osakepankilta ja Citibank Oy:ltä.
Lausunnonantajat pitivät ehdotettua sääntelyä toteuttamiskelpoisena ja perusteltuna sekä
ehdottivat eräitä parannuksia ja täsmennyksiä
ehdotetun sääntelyn yksityiskohtiin.
Tehdyt ehdotukset on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon asian jatkovalmistelun
yhteydessä, joka on tapahtunut virkamiestyönä
valtiovarainministeriössä.
5. Esityksen organisatoriset ja
taloudelliset vaikutukset

Lakiehdotuksilla ei ole vaikutuksia viranomaisorganisaatioon. Ehdotuksen mukaan sivukonttorit tulisivat pankkitarkastusviraston ja
valtiovarainministeriön valvontaan kuten talletuspankit. Vaikka lakiehdotukset lisännevät
jossain määrin pankkitarkastusviraston tehtäviä, ei viraston resursseja tämän vuoksi tarvitse
kasvattaa.
Valvontatehtävän laajeneminen kasvattaa
myöskin pankkitarkastusviraston menoja. Tällä ei kuitenkaan olisi suoranaisia valtiontaloudellisia vaikutuksia, koska pankkitarkastusvirastosta annetun lain mukaan pankkitarkastusviraston toiminnasta aiheutuvien kustannusten
kattamiseksi ovat sen valvonnassa olevat yhteisöt velvollisia suorittamaan valvontamaksun.
Esitys ei tulisi aiheuttamaan sellaisia lisäkustannuksia, joita valvontamaksut eivät kattaisi.
6. Muita esitykseen vaikuttavia
seikkoja

Lakiehdotukset perustuvat osaltaan parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen talletuspankkeja koskevaksi
lainsäädännöksi (hall.es. 242/1989 vp.).
Ulkomaisten pankkien Suomessa olevat sivukonttorit olisivat esityksen mukaan talletuspankkeja ja niihin sovellettaisiin talletuspankkien toiminnasta annettua lakia, jollei laissa
ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen
luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa ole toisin säädetty.
Tämä esitys muodostaa siten talletuspankkien toimintaa koskevan lakiehdotuksen kanssa sivukonttorien toimintaa sääntelevän kokonaisuuden.
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YKSITYISKOOT AISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut
1.1. Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa
suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja
harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa
1 §. Pykälän l momentista on poistettu
säännös, jonka mukaan ulkomaalainen ei saa
ottaa osaa suomalaisen säästöpankin isäntien
vaaliin eikä liittyä jäseneksi suomalaiseen
osuuspankkiin.
Säästöpankkien osalta äänioikeutta isäntien
vaalissa koskeva säännös tulisi sisältymään ehdotetun uuden Säästöpankkilain 48 §:ään, joten se on tässä laissa tarpeeton. Jatkossa jää
selvitettäväksi, onko säännös tulevaisuudessa
enää tarpeellinen.
Osuuskuntalain (247 /54) ja ehdotetun uuden
osuuspankkilain mukaan ei ole esteitä sille,
että ulkomaalainen olisi osuuspankin jäsen.
Pyrittäessä eri tavoin vapauttamaan ulkomaalaisia koskevaa sääntelyä ei ole enää tarkoituksenmukaista laissa estää ulkomaalaisia pääsemästä osuuspankin jäseneksi.
Pykälän 2 momenttiin on tehty ainoastaan
tekninen muutos siten, että voimassa olevan
lain 2 §:n l momenttiin sisältyvä ulkomaalaisen määritelmä on siirretty l §:n 2 momentiksi.
Tällöin samassa pykälässä säädetään ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita sekä määritellään, mitä
ulkomaalaisella tarkoitetaan.
2 §. Pykälään on tehty muutoksia siten, että
voimassa olevan lain l §:n 2 momentti on
siirretty 2 §:n l momentiksi ja 2 §:n 2 momentissa oleva luottolaitoksen määritelmä on poistettu ja korvattu 3 momenttiin otetulla EY:ssä
käytetyllä määritelmällä.
Pykälän 2 momentissa säädetään ulkomaisen
luottolaitoksen oikeudesta perustaa sivukonttori Suomeen ja harjoittaa pankkitoimintaa
Suomessa. Ainoastaan sellainen ulkomainen
luottolaitos, joka kotimaassaan on riittävän
julkisen valvonnan alainen on oikeutettu perustamaan Suomeen sivukonttorin.

Sivukonttorin asiakkaiden edun kannalta ei
ole riittävää pelkästään sivukonttorin omaan
toimintaan kohdistuva valvonta, koska sivukonttorin sitoumuksista vastaa viime kädessä
ulkomainen luottolaitos.
Pankkien kansainvälisen toiminnan valvonta
edellyttää tehokasta yhteistyötä pankin kotivaltion ja sivukonttorin sijaintimaan viranomaisten välillä. Pankkitoiminnan yhä enenevässä
määrin kansainvälistyessä ja pankkitoimintaan
liittyvien riskien kasvaessa on kehitetty eri
maiden pankkivalvontaviranomaisten välistä
yhteistyötä. Kansainvälisen järjestelypankin
(BIS) puitteissa toimiva pankkivalvontakomitea on antanut suosituksen (ns. Baselin konkordaatti) toimivallan jaosta pankin kotivaltion ja sivukonttorin sijaintimaan välillä. Konkordaatin mukaan ensisijainen vastuu sivukonttorin valvonnasta on pankin kotivaltion
viranomaisilla, jotka valvovat pankkia kokonaisuutena. Myös sivukonttorin sijaintimaan
viranomaiset vastaavat omalta osaltaan niiden
alueella toimivien yksiköiden valvonnasta.
Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on
tällöin, että eri maiden viranomaiset pitävät
huolen siitä, että mikään pankin ulkomainen
yksikkö ei jää valvonnan ulkopuolelle ja että
valvonta on kaikkialla riittävän tehokasta.
Sivukonttorin SIJamtimaan viranomaisten
olisi taattava, että pankin kotivaltion viranomaiset saavat välittömästi tiedon, jos jossakin
pankin ulkomaisessa yksikössä syntyy vakavia
ongelmia. Toisaalta kotivaltion viranomaisten
olisi informoitava sivukonttorin sijaintimaan
viranomaisia silloin kun pankissa syntyy ongelmia ja on todennäköistä, että niillä on vaikutusta myös pankin ulkomaisiin yksikköihin.
Luottamuksen säilyttämiseksi Suomessa harjoitettavaan pankkitoimintaan on tärkeää, että
tällainen yhteistyö toimii myös Suomen pankkivalvontaviranomaisten ja ulkomaisen pankin
kotivaltion pankkivalvonnasta vastuussa olevien välillä. Ennen sivukonttorin toimiluvan
myöntämistä Suomen viranomaisten on voitava vakuuttua siitä, että luottolaitoksen kotival-
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tio omalta osaltaan valvoo luottolaitosta riittävän tehokkaasti ja siitä, että luottolaitoksen
liiketoiminta kokonaisuudessaan on terveellä
pohjalla. Tämä varmistetaan sillä, että vain
sellaiset ulkomaiset luottolaitokset, joiden kotimaassa pankkivalvonnassa myös käytännössä
sovelletaan Baselin konkordaatin suositusta,
voivat perustaa sivukonttorin Suomeen.
Pykälän 3 momentissa määritellään, mitä
ulkomaisella luottolaitoksella tarkoitetaan. Ulkomaiselta luottolaitokselta edellytetään ensinnäkin, että se voi kotimaassaan saamansa toimiluvan nojalla vastaanottaa yleisöltä talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja ja
myöntää luottoja omaan lukuunsa. Määritelmä on EY :n ensimmäisen pankkidirektiivin
mukainen.
Huomiota kiinnitetään myös ulkomaisen
luottolaitoksen kotimaassaan harjoittamaan
muuhun toimintaan. Toimiluvan saannin edellytyksenä ei kuitenkaan ole, että ulkomainen
luottolaitos harjoittaa täysin samankaltaista
toimintaa kuin mikä on sallittua suomalaisille
talletuspankeille. Jotta luonteva rinnastus suomalaisiin talletuspankkeihin on mahdollista,
edellytetään kuitenkin, että toiminta ei oleellisesti eroa suomalaisille talletuspankeille sallitusta toiminnasta. Sivukonttorin asiakkaiden
edun kannalta on tärkeää, että pankilla on
kotimaassaan hankittua kokemusta sellaisesta
pankkitoiminnasta, jota se Suomessa aikoo
harjoittaa. Tällä estetään myös se, että ulkomainen pääasiallisesti muuhun kuin pankkitoimintaan keskittynyt yhteisö voisi perustaa
pankkina toimivan sivukonttorin Suomeen.
9 §. Pykälä on muutettu vastaamaan salassapitovelvollisuuden, tietojenanto-oikeuden ja
luottotietotoiminnan harjoittamisen osalta talletuspankkien toiminnasta annetun lain 58 §:n
määräyksiä. Pykälän 1 momenttiin on lisäksi
otettu viittaus talletuspankkien toiminnasta annetun lain 62 §:ään, jossa salassapitovelvollisuuden rikkominen on säädetty rangaistavaksi.
Pykälässä on siten yhdistetty voimassa olevan
lain 9 ja 10 §:n säännökset, lukuun ottamatta
10 §:n 1 momenttiin sisältyvää säännöstä edustuston toimihenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta. Säännös on tässä yhteydessä tarpeeton, sillä edustuston toimihenkilön vahingonkorvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412174) mukaan samalla tavalla kuin
talletuspankkien toimihenkilöiden osalta.
Pykälän 2 momentissa säädetään poikkeus
talletuspankkien toiminnasta annetun lain
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58 §:n mukaisesta salassapitovelvollisuudesta.
Koko luottolaitoksen valvonnan kannalta on
tärkeää, että kotivaltion viranomaiset tai muut
pankkitarkastuksesta vastaavat elimet ja tilintarkastajat saavat tietoja myös edustuston toiminnasta. Pykälässä annetaan edustustolle oikeus antaa edellä mainituille tahoille ne tiedot,
jotka on säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty ilmoitettavaksi. Tällöin ratkaistaan kysymys siitä, onko tieto säädetty tai
asianmukaisessa järjestyksessä määrätty ilmaistavaksi, luottolaitoksen kotivaltion oikeusjärjestyksen mukaan.
10 §. Pykälä sisältää säännökset sivukonttorin toimiluvasta. Ulkomaisen luottolaitoksen
on haettava valtiovarainministeriöltä toimilupa
Suomeen perustettavalle sivukontorille. Toimilupahakemuksesta on pyydettävä pankkitarkastusviraston lausunto. Tämä on perusteltua,
koska sivukonttori toimintansa aloitettuaan
joutuu pankkitarkastusviraston valvontaan kuten talletuspankit. Suomen Pankki seuraa
raha- ja pankkijärjestelmän keskuksena pankkien toiminnan luotettavuutta ja turvallisuutta.
Siksi hakemuksesta on tarpeen pyytää myös
Suomen Pankin lausunto. Toimilupahakemuksesta on pyydettävä lisäksi liikepankkien ja
Postipankki Oy:n vakuusrahaston lausunto,
sillä sivukonttorit kuuluvat tähän vakuusrahastoon. Vakuusrahastoon kuuluvat pankit ovat
vakuusrahaston välityksellä vastuussa tallettajien saamisista kaikissa samaan rahastoon kuuluvissa pankeissa, joten on asianmukaista että
myös vakuusrahastolle varataan tilaisuus antaa
lausuntonsa lupahakemuksesta. Valtiovarainministeriö voi vaatia toimilupahakemuksen liitteenä tarpeelliseksi katsomansa selvitykset ja
asiakirjat.
Pykälän 2 momentin mukaan toimilupa on
myönnettävä, jollei sivukonttorin perustaminen ole yleisen edun vastaista. Perustaminen
on yleisen edun vastaista esimerkiksi tilanteessa, jossa on selvästi havaittavissa, että perustettavalla sivukanttorilla ei ole edellytyksiä
harjoittaa luotettavasti pankkitoimintaa esimerkiksi sen vuoksi, että sen hallinto ei ole
luotettavana tavalla järjestetty. Sivukonttorin
perustaminen saattaa tällöin yleisesti vaarantaa
pankkitoimintaa kohtaan tunnettua luottamusta.
Erääksi pankkitoiminnan sääntelyn keskeisimmistä tavoitteista on yleisesti asetettu pankkien vakavaraisuuden turvaaminen. On varmistauduttava siitä, että pankilla on riittävä
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jotta sillä olisi edellytykset pankkitoiminnan
asianmukaiseen harjoittamiseen.
Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) piirissä toimiva Baselin pankkivalvontakomitea antoi vuoden 1988 heinäkuussa suosituksensa
kansainvälisesti yhtenäisiksi pankkien vakavaraisuussäännöksiksi. Suosituksena on tarkoitus
luoda kansainvälisessä pankkitoiminnassa noudatettava yhtenäinen vakavaraisuuden minimitaso. Myös EY:n piirissä on käynnissä luottolaitosten vakavaraisuussäännösten yhtenäistämispyrkimys: sekä luottolaitosten omaa pääomaa koskeva direktiivi (Council Directive on
the own Funds of Credit Institutions, 89/1171
· EEC) että luottolaitosten vakavaraisuutta koskeva direktiivi (Council Directive on a Solvency Ratio for Credit Institutions, 89/647 /EEC)
on hyväksytty. Nämä direktiivit eivät merkittävästi eroa Baselin pankkivalvontakomitean
suosituksesta. Myös Suomessa talletuspankkilain vakavaraisuutta koskevat säännökset on
pitkälti laadittu ottaen huomioon EY:n vastaavat säännökset.
Suomessakaan ei toisen pankkidirektiivin
mukaisesti vaadita sivukanttorilta erillistä peruspääomaa eikä siihen kohdisteta vakavaraisuusvaatimuksia vaan sivukonttorin toiminnan
taustalla on aina viime kädessä ulkomaisen
luottolaitoksen vakavaraisuus. Sivukonttorin
velkojien, erityisesti tallettajien saamisten turvaamiseksi tulee varmistua, että ulkomainen
luottolaitos kykenee tappioista huolimatta vastaamaan myös sivukonttorinsa sitoumuksista.
Tämän vuoksi toimiluvan myöntämisedellytyksenä tulee olla, että ulkomaisen luottolaitoksen
kotimaassa noudatetaan Baselin pankkivalvontakomitean suositusta tai EY:n säännöksiä vastaavia määräyksiä pankin vakavaraisuudesta.
Pykälän 3 momentin mukaan luottolaitos
voi saatuaan toimiluvan harjoittaa toimintaansa yhdessä tai useammassa sivukonttorissa ja
muissa toimipaikoissa. Vähimmäisvaatimukseksi asetetaan, että sillä on ainakin yksi kiinteä toimipaikka, josta toimintaa säännöllisesti
harjoitetaan. Se on tärkeää sivukonttorin asiakkaiden luottamuksen ja valvontaviranomaisten toiminnan kannalta. Sivukonttorin asiakkaiden on tiedettävä, missä heidän pankkiasioitaan hoidetaan ja mistä vastuuhenkilön tavoittaa. Myös sivukonttorin valvonta edellyttää, että sivukonttoria valvovat viranomaiset
3
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pääsevät tarkastamaan sivukonttorin toimintaa
sen hallussa olevan aineiston perusteella.
11 §. Pykälän 1 momentissa säädetään, millä
edellytyksillä sivukonttorin toimilupa voidaan
kokonaan peruuttaa. Edellytyksenä on, että
sivukonttorin hoidossa on olennaisesti poikettu
lain tai asetuksen säännöksistä sekä viranomaisten niiden nojalla antamista tai vahvistamista määräyksistä tai että luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa.
Pykälän 2 momentissa säädetään, millä edellytyksillä valtiovarainministeriö voi rajoittaa
sivukonttorin toimilupaa. Jos sivukonttori harjoittaa toimintaansa sellaisessa laajuudessa ja
sillä tavoin taitamattomasti ja varomattomasti,
että toteutuneiden tai ilmeisesti toteutumassa
olevien tappioiden ja riskien, joita se ei hallitse, on odotettavissa vakavasti vahingoittavan
velkojien etua, voi valtiovarainministeriö
pankkitarkastusviraston esityksestä rajoittaa
määräajaksi sen toimiluvan mukaista toimintaa. Tällöin voi tulla kysymykseen rajoitus
esimerkiksi arvopaperikaupan tai valuuttatoimien harjoittamisessa. Tällainen rajoitus ei saa
johtaa asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen
epäedulliseen ennenaikaiseen purkamiseen.
12 §. Pykälässä säädetään sivukonttorin toiminimestä. Sivukonttorin toiminimi ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa siitä, että kysymyksessä olisi itsenäinen yhteisö vaan yleisön
tulee olla toiminimen perusteella tietoinen siitä,
että kysymyksessä on oikeudelliselta luonteeltaan ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori.
Tämän vuoksi sivukonttorin toiminimen tulee
sisältää sama toiminimi kuin luottolaitoksella
on kotimaassaan sellaisin lisäyksin, joka osoittaa sen nimenomaan sivukonttoriksi.
13 §. Sivukanttorilla on samoilla edellytyksillä kuin edustustollakin, oikeus antaa tietoja
talletuspankkien toiminnasta annetun lain
58 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä luottolaitoksen kotivaltion viranomaisille tai pankkitarkastuksesta vastaavalle yhteisölle ja luottolaitoksen tilintarkastajalle.
14 §. Koska ulkomaisen luottolaitoksen varsinainen johto on ulkomailla, on luottolaitoksella oltava Suomessa vastuuhenkilö täällä harjoitettavaa toimintaa varten. Ulkomaisen luottolaitoksen edustajana Suomessa on sivukonttorin johtaja, jonka luottolaitos on valtuuttanut toimimaan puolestaan. Sivukonttorin johtaja vastaa sivukonttorin toiminnasta, johtaa
sen liiketoimintaa sekä edustaa luottolaitosta
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sivukonttorin toimintaa koskevissa oikeussuhteissa.
Sivukonttorin asiakkaiden kannalta on tarpeellista, että he voivat tavoittaa sivukonttorin
asioiden hoidosta vastaavan henkilön. Pykälän
2 momentissa säädetään, että sivukonttorin
johtajan on asuttava Suomessa, sen sijaan
kansalaisuudelle ei aseteta vaatimuksia.
Sivukonttorin johtajan asema on verrattavissa lähinnä suomalaisen pankin toimitusjohtajan asemaan. Kuten toimitusjohtajanakaan sivukonttorin johtajana ei voi olla vajaavaltainen, konkurssissa oleva eikä henkilö, joka on
määrätty liiketoimintakieltoon.
Sivukonttorin johtajan vastuu asiakkaille ja
muille ulkopuolisille aiheutuvista vahingoista
on aiheellista säätää samansisältöiseksi kuin
talletuspankkien johtoon kuuluvien vastuu.
Tästä on säännökset pykälän 3 momentissa.
Sivukonttorin johtajan vastuusta omalle luottolaitokselleen ei sen sijaan ole tarpeellista
säätää tässä laissa. Sivukonttorin muiden toimihenkilöiden vastuu samoin kuin edustuston
toimihenkilöiden vastuu jäisi työsopimuslain ja
vahingonkorvauslain varaan kuten suomalaisissa talletuspankeissakin.
15 §. Pykälässä säädetään sivukonttorin toiminimen kirjoittajista. Sivukonttorin johtajalla
on aina oikeus kirjoittaa sivukonttorin toiminimi. Tämän lisäksi luottolaitos voi oikeuttaa
myös muita henkilöitä kirjoittamaan sivukonttorin toiminimen, kuitenkin vain siten, että
sivukonttorin toiminimen kirjoittaa vähintään
kaksi henkilöä yhdessä. Toiminimen kirjoittajien on asuttava Suomessa.
16 §. Pykälän mukaan haaste tai muu tiedoksianto katsotaan luottolaitokselle toimitetuksi kun se on annettu tiedoksi henkilölle,
jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa
kirjoittaa sivukonttorin toiminimi.
17 §. Pykälässä säädetään siitä, että ulkomaisen luottolaitoksen on noudatettava Suomen lakia täällä toimiessaan. Suomen lailla
tarkoitetaan Suomen oikeutta tai sitä vieraan
valtion oikeutta, joka oikeussuhteeseen sovellettavien Suomen kansainvälisen yksityisoikeuden liittymäsääntöjen mukaan tulee kysymykseen. Ulkomaista oikeutta voidaan soveltaa,
jos tällainen sopimus Suomen oikeuden mukaan on mahdollista tehdä. Säännöksen pääasiallinen tarkoitus on suojata kuluttajan asemassa olevia sivukonttorin asiakkaita.
Sivukonttorin toiminnan valvonnan ja asiakkaiden suojan kannalta on tarpeen, että luotto-
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laitos on velvollinen vastaamaan täällä harjoittamastaan toiminnasta Suomen tuomiOIStuimessa. Luottolaitos on myös velvollinen
noudattamaan Suomen viranomaisten päätöksiä ja määräyksiä.
18 §. Koska sivukanttorilla on talletuspankkina oikeus ottaa vastaan talletuksia yleisöltä,
on sen tallettajien saamisten turvaamiseksi
kuuluttava vakuusrahastoon. Tämän vuoksi
pykälässä asetetaan sivukanttorille velvollisuus
kuulua liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon.
Vakuusrahaston toiminta perustuu rahastoon kuuluvilta pankeilta kerättäviin vuotuisiin
kannatusmaksuihin. Talletuspankkien toiminnasta annetun lain 51 § :n mukaan kannatusmaksun laskentaperusteen on oltava sama kaikille vakuusrahastoon kuuluville pankeille. Sivukonttoreiden osalta on tarpeen tehdä poikkeus yhtenäisen laskentaperusteen vaatimuksesta, koska sivukonttorin talletuspankeista
poikkeavan epäitsenäisen aseman vuoksi eivät
kannatusmaksun laskentaperusteen eri vaihtoehdot välttämättä sovi sivukonttorille. Sivukonttorin kannatusmaksua ei voida määrätä
luontevasti esimerkiksi sivukonttorin vakavaraisuusasteen perusteella, koska sivukanttorille
ei aseteta omia vakavaraisuusvaatimuksia.
Kannatusmaksua ei voida määrätä myöskään
sivukonttorin taseen perusteella, koska sillä ei
ole kaikilta osiltaan talletuspankkien kanssa
vertailukelpoista tasetta.
Tämän vuoksi riippumatta muiden samaan
vakuusrahastoon kuuluvien pankkien laskentaperusteesta säädetään pykälän 2 momentissa,
että sivukonttorin vakuusrahastolle suoritettava kannatusmaksu määrätään yleisön sivukonttoriin tekemien talletusten yhteismäärän
perusteella. Sivukonttorin erityislaatuinen tase
voidaan kuitenkin ottaa huomioon laskettaessa
vakuusrahaston kannatusmaksun vähimmäisja enimmäismääriä talletuspankkien toiminnasta annetun lain 51 § :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.
19 §. Yleisten kansainvälisten konkurssioikeudellisten sääntöjen mukaan voidaan ulkomaisen oikeushenkilön omaisuus luovuttaa
Suomessa konkurssiin Suomen konkurssisäännön mukaisesti. Suomen oikeuden alaiseen
konkurssipesään sovelletaan Suomen oikeutta
ja siten esimerkiksi etuoikeus täällä olevaan
omaisuuteen määräytyy etuoikeusasetuksen
mukaan. Koska luottolaitoksen luovuttamisesta velallisaloitteiseen konkurssiin päättää yh-
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tiön ulkomailla oleva hallitus, jollei erityissäännöstä ole, on katsottu aiheelliseksi antaa
tämä toimivalta myös sivukonttorin johtajalle,
jolla muutoinkin on yleistoimivalta ja vastuu
pankin asioissa Suomessa. Säännökset vastaavat ulkomaalaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain (635/89) säännöksiä.
20 §. Pykälä sisältää säännökset sivukonttorin kirjanpitovelvollisuudesta ja tilinpäätöksestä. Sivukonttori on velvollinen pitämään kirjanpitoa omasta toiminnastaan ja laatimaan
tilinpäätöksen. Sivukonttorin erityisluonteen
vuoksi tilinpäätös ei voi olla kirjanpitolaissa
tarkoitetulla tavalla täydellinen erityisesti taseen osalta. Sivukonttorin tase palvelisikin lähinnä erilaisia raportointitarpeita. Siksi on tarpeen, että pankkitarkastusvirasto antaa kirjanpitolakia täydentäviä määräyksiä kirjanpidosta
ja tilinpäätöksen laatimisesta.
Pykälässä esitetty vaatimus erillisen sivukonttorin tilinpäätöksen laatimisesta poikkeaa
EY:n hyväksymän, toisesta jäsenmaasta olevan
sivukonttorin tilinpäätöstietojen julkaisemista
sivukonttorin sijaintimaassa koskevan direktiivin säännöksistä (89/ 117 /EEC). Direktiivin
mukaan toisesta jäsenmaasta olevan luottolaitoksen sivukonttorin ei tarvitse julkaista erikseen omaa toimintaansa koskevia tilinpäätöstietoja. Tällainen velvollisuus on kuitenkin
EY:n ulkopuolisesta maasta olevalla sivukonttorilla, jolleivät sen kotimaan tilinpäätöskäytäntöä koskevat säännökset vastaa EY:n asettamia vaatimuksia. Suomen säännökset koskevat kaikkia, myös muita kuin EY:n alueelta
tulevia, sivukonttoreita ja koska EY:nkin alueella tällainen vaatimus kolmannesta maasta
olevalle sivukoottorille voidaan asettaa, on
myös Suomessa tässä vaiheessa vielä tarkoituksenmukaista, että sivukonttorit tekevät oman
tilinpäätöksen.
Jotta pankkeja voidaan vertailla keskenään,
tilikauden on oltava sama kaikilla talletuspankeilla. Pykälän 2 momentissa säädetään, että
sivukonttorin tilikauden on oltava kalenterivuosi. Sen estämiseksi, että sääntelystä muodostuisi liian jäykkä, pankkitarkastusvirasto
voi myöntää luvan poiketa säädetystä tilikaudesta. Tällainen poikkeusmahdollisuus saattaa
olla paikallaan erityisesti sivukonttorin toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa.
21 §. Pykälä sisältää säännökset sivukonttorin tilintarkastajasta. Sivukoottorilla on oltava
yksi tai useampi tilintarkastaja. Jos tilintarkas-
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tajia on vain yksi on tällä oltava varatilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai
tilintarkastusyhteisö. Varatilintarkastajaan sovelletaan samoja säännöksiä kuin tilintarkastajaan.
Lakiin ei ole otettu erikseen tarkempia säännöksiä sivukonttorin tilintarkastajista tai tilintarkastuksesta, vaan näiden osalta ovat muuten soveltuvin osin voimassa liikepankkeja koskevat
säännökset
pankkitarkastusviraston
määräämällä tavalla.
22 §. Pykälässä veivoitetaan sivukonttori lähettämään säännöksessä mainitut tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat pankkitarkastusvirastolle.
23 §. Koska sivukonttori on juridisesti epäitsenäinen osa ulkomaista luottolaitosta, kuuluvat sivukonttorin arvopaperisalkussa olevat arvopaperit ulkomaisen luottolaitoksen omistukseen. Ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen
oikeudesta omistaa kiinteätä omaisuutta ja
osakkeita annetun lain voimassa olevien säännösten mukaan ulkomainen luottolaitos ei voi
omistaa sidottuja osakkeita. Sivukonttorit voivat harjoittaa talletuspankkien toiminnasta annetun lain 7 §:n mukaista liiketoimintaa, johon
kuuluu muun muassa arvopaperikauppa ja
muu arvopaperitoiminta. Tällaisella muulla arvopaperitoiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi
niin sanottua underwriting-toimintaa, jossa
pankki merkitsee asiakkaansa osakeannin yhteydessä merkitsemätiä jääneet osakkeet.
Arvopaperikaupan harjoittaminen on sekä
Suomessa että kansainvälisesti olennainen osa
pankin liiketoimintaa. Voimassa olevat ulkomaalaisia koskevat omistusoikeusrajoitukset
vaikeuttaisivat sivukonttorin arvopaperikauppaa sidottujen osakkeiden osalta, koska sivukonttori ei voisi pitää niitä arvopaperisalkussaan. Koska arvopaperikaupan lähtökohtaisena tarkoituksena on osakkeiden jatkuvasta
kaupankäynnistä saatavien tuottojen hankkiminen ja asiakastoimeksiantojen täyttäminen
eikä vaikutusvallan hankkiminen tietyssä elinkeinoyhteisössä, ei omistusoikeusrajoitusten ylläpitäminen ole talletuspankeista poikkeavalla
tavalla tarkoituksenmukaista.
Talletuspankit ovat perinteisesti toimineet
asiakkaidensa osakeantien liikkeeseenlaskun
järjestäjinä. Osakeannin onnistumisen varmistamiseksi ja yritysten oman pääoman saannin
edistämiseksi on perusteltua, että osakeannin
järjestänyt pankki voi merkitä merkitsemättä
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jääneet osakkeet. Jotta sivukanttorilla olisi
talletuspankkien kanssa tasavertaiset mahdollisuudet järjestää osakeanteja on tarpeen, että se
voi merkitä järjestämästään Osakeannista merkitsemättä jääneet osakkeet.
Tämän vuoksi pykälässä säädetään, että sivukonttori voi rajoituslain estämättä omistaa
talletuspankkien toiminnasta annetun lain
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla sivukonttorin arvopaperikaupan tai muun arvopaperitoiminnan kohteena olevia vaihto-omaisuuteen luettavia saman lain 13 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yhteisöjen osakkeita ja osuuksia. Koska
näillä osakkeilla ja osuuksilla ei pyritä vaikutusvallan hankkimiseen tietyssä elinkeinoyhteisössä, ei niiden nojalla saa käyttää äänivaltaa.
Pankkitarkastusvirasto voi erityisestä syystä
antaa luvan äänioikeuden käyttöön asettamillaan ehdoilla. Luvan myöntäminen voi olla
tarpeen esimerkiksi tilanteessa, jossa äänivallan käyttöä koskeva kielto estäisi päätöksenteon sellaisessa yhteisössä, josta sivukonttori
omistaa sen arvopaperitoiminnan kohteeksi
tarkoitettuja osakkeita tai osuuksia. Vastaava
oikeus on pankkitarkastusvirastolla kotimaisten talletuspankkien suhteen. Päätöksenteko
voisi kokonaan estyä osakeomistuksen johdosta tilanteissa, joissa päätöksen syntyminen yhtiökokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa
tai muussa osuuden omistajien kokouksessa
edellyttää, että päätöksen tueksi on annettu
määräosa yhteisön kaikkien osakkeiden tai
osuuksien tuottamista äänistä taikka kaikkien
osakkeenomistajien tai osuuden omistajien
suostumus.
Mikäli sivukonttori omistaa talletuspankkien
toiminnasta annetun lain 14 §:n 1 momentin
nojalla tietyn elinkeinoyhteisön osakkeista tai
osuuksista enemmän kuin saman lain 13 §:n
1-3 momentissa on säädetty ja pankkitarkastusvirasto katsoo, että sivukonttorin omistamia
osakkeita tai osuuksia ei ole tarkoitettu 14 §:n
1 momentissa tarkoitetulla tavalla sivukonttorin arvopaperitoiminnan kohteeksi, pankkitarkastusvirastolla on pankkitarkastuslain nojalla
oikeus määrätä tilanne oikaistavaksi.
Omistusrajoitukset voivat lisäksi eräissä tapauksissa vaikeuttaa sivukonttorin saamisten
turvaamista ja sen asiakasyritysten taloudellisten vaikeuksien selvittämistä. Tämän estämiseksi pykälässä annetaan sivukanttorille oikeus
väliaikaisesti omistaa rajoituslain estämättä
omaisuutta, osakkeita ja osuuksia. Pykälän
mukaan sivukonttori on oikeutettu väliaikai-

HE n:o 224

sesti omistamaan talletuspankkien toiminnasta
annetun lain 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla maksamatta jääneen, sivukonttorin saamisen panttina tai vakuutena ollutta omaisuutta korkeintaan viisi vuotta, mikäli se tappion välttämiseksi on tarpeellista.
Pankkitoiminnan tappionvaaran tilanteet
liittyvät useimmiten saamisten panttina tai
muuna vakuutena olleen omaisuuden realisointiin. Näissä tilanteissa ei ole perusteltua vaatia,
että realisointi tapahtuisi aina välittömästi riippumatta omaisuudesta tuona hetkenä saatavasta hinnasta.
Sivukonttori on oikeutettu hankkimaan
osakkeita tai osuuksia myös tilanteissa, joissa
se omistaa tietyn yhteisön osakkuuksia ennestään ja osakkuuksien lisähankinta on aikaisemmin hankittujen osakkuuksien arvon turvaamiseksi välttämätöntä. Samoin vaikeuksiin joutuneen yrityksen toimintaa uudelleenjärjestettäessä voi määräämisvallan hankkiminen yrityksessä olla sivukonttorin saamisen turvaamiseksi
perusteltua riippumatta siitä omistaako se ennestään osakkuuksia yrityksessä. Jotta sivukonttori olisi säännöksen nojalla oikeutettu
hankkimaan omaisuutta haltuunsa, on tappion
vaaran oltava objektiivisesti arvioiden ilmeinen. Pelkkä muodollisesti tulevaisuudessa uhkaava tappio ei riitä omaisuuden hankinnan
perusteeksi.
Osakekurssien poikkeuksellisen alhaisuuden
tai kiinteistön käyttöä koskevien tilapäisten
rajoitusten vuoksi voi omaisuuden myyminen
viiden vuoden kuluessa olla suuria tappioita
aiheuttamatta vaikeaa. Laissa onkin pankkitarkastusvirastolle annettu mahdollisuus erityisistä syistä myöntää jatkoaikaa omaisuuden
myyntiä koskevalle määräajalle.
Kaikesta pykälän nojalla väliaikaisesti sivukonttorin omistukseen siirtyneestä omaisuudesta on välittömästi ilmoitettava pankkitarkastusvirastolle, joka voi siten valvoa omaisuuden
hankintaa ja siitä luopumista. Ilmoituksesta on
käytävä ilmi ainakin omaisuuden hankintaajankohta, hankintahinta ja ne perusteet, joiden vuoksi omaisuus on hankittu sen omistukseen.
24 §. Pykälässä asetetaan sivukanttorille
yleinen velvollisuus suojautua riskeiltä. Vaikka
pankkitoiminnan olennainen osa on riskien
ottaminen, tulee riskinottoa rajoittaa siten,
että esimerkiksi suuretkaan koron tai valuuttakurssin muutokset eikä arvopaperikauppa aiheuta olennaista vaaraa sivukonttorin toimin-
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nalle. Sisäisiä rajoituksia määrättäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, että rajoitukset asetetaan sivukonttorin koko toiminnasta aiheutuvalle riskille eikä ainoastaan yksittäisten instrumenttien aiheuttamalle riskille.
Sivukonttorin tulee huolehtia siitä, että sen
riskinvalvontajärjestelmät ovat toimintojen
laatuun ja laajuuteen nähden riittävät ja että
ne kattavat sivukonttorin koko toimintaan,
myös taseen ulkopuoliseen toimintaan, liittyvät
riskit. Riskinvalvontajärjestelmän tulee taata
sekä luottolaitoksen johdolle että valvontaviranomaisille luotettavaa ja riittävää tietoa sivukonttorin riskiasemasta.
25 §. Pykälässä on lueteltu ne talletuspankkien toiminnasta annetun lain säännökset, joita ei sovelleta ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin Suomessa harjoittamaan toimintaan.
Soveltamisalan ulkopuolelle jäävät 15 §, joka
sisältää pankin ja sen konsernin omaan pääomaan sidotun osakkeiden ja osuuksien omistusrajoituksen, kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien omistamista
säänielevä 16 § sekä ulkomaisten luotto- ja
rahoituslaitosten omistusta koskeva 18 §.
Talletuspankkien toiminnasta annetun lain
13 § :ää sovelletaan siltä osin kuin rajoituslaki
sallii. Sivukonttori saa omistaa rajoituslain
estämättä 13 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
osakkeita ja osuuksia vain, jos ne ovat sivukonttorin arvopaperikaupan tai muun arvopaperitoiminnan kohteena tai sen väliaikaisessa
omistuksessa. Muussa tapauksessa sovelletaan
rajoituslain säännöksiä. Jos 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa ulkomaalaiselle (vapaat osakkeet),
voi sivukonttori omistaa niitä siten kuin
13 §:ssä on säädetty. Jos taas osakkeet ovat
varustetut kieltomerkinnällä, joka estää niiden
luovuttamisen ulkomaalaiselle (sidotut osakkeet), sivukonttori ei voi omistaa niitä.
Pykälän 2 momentin mukaan sivukanttorille
ei aseteta omia vakavaraisuusvaatimuksia vaan
sivukonttorin toiminnan taustalla on ulkomaisen pankin vakavaraisuus, jota pankin kotivaltion viranomaiset valvovat.

Voimaantulo
Lain voimaan tullessa Suomessa toimiville
ulkomaisomisteisille liikepankeille annetaan
mahdollisuus jatkaa toimintaansa sivukonttorimuodossa valtiovarainministeriön luvalla ja
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sen asettamilla ehdoilla. Lupaehdot voivat koskea esimerkiksi kirjanpidon yhdistämistä, toimenpiteestä kuuluttamista Virallisessa lehdessä, saatavien ja velkojen siirtoa sekä liikepankille myönnettyjen lupien siirtoa. Lupa vastaa
sivukonttorin toimilupaa.
Liikepankin toiminnan muuntaminen sivukonttorissa tapahtuvaksi merkitsee oikeudellisesti kokonaisseuraantoa. Voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan liikepankin toimintaa jatkavalle ulkomaiselle luottolaitokselle
siirtyvät selvitysmenettelyttä kaikki liikepankille kuuluneet varat, velat ja varaukset sekä
muut oikeudet ja velvoitteet siten, että ulkomainen luottolaitos vastaa kaikista liikepankin
veloista ja muista velvoitteista.
Liikepankilla oleva rahoitus-, vaihto- ja sijoitusomaisuus sekä käyttöomaisuus ja muut
pitkävaikutteiset menot sekä muu omaisuus
siirtyvät kirjanpitoarvojen suuruisina.
Pankin vieraaseen pääomaan sisältyvät velat
tulevat kirjanpitoarvojen suuruisina ulkomaisen luottolaitoksen vastattaviksi ja varaukset
siirtyvät purkautumattomina.
Liikepankin oikeuksilla tarkoitetaan säännöksessä muun muassa kaikkia viranomaisten
liikepankille myöntämiä lupia ja liikepankin
pankkiliiketoimintaa koskevia oikeuksia. Ne
siirtyvät toimintaa jatkavalle sivukonttorille.
Liikepankin velvoitteet, kuten pankin antamat takaukset ja muut sitoumukset siirtyvät
sellaisinaan ulkomaisen luottolaitoksen vastattaviksi.
Liikepankin toiminnan jatkaminen sivukonttorissa voidaan tulo- ja varallisuusverotuksessa
toteuttaa veroseuraamuksitta. Liikepankin ei
katsota purkautuvan ja liikepankin verotuksessa vielä vähentämättä olevat vähennyskelpoiset
menot vähennetään sen toimintaa jatkavan
ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin tuloista samalla tavalla kuin ne olisi voitu vähentää liikepankin tuloista.
Ulkomaisen luottolaitoksen on katsottava
omistavan sille mahdollisesti siirtyvät kiinteistö! ja arvopaperit myyntivoittoverosäännöksissä tarkoitettuja määräaikoja laskettaessa siitä
hetkestä, jona liikepankki on ne hankkinut.
Ulkomainen luottolaitos saa vähentää sivukonttorin verotuksessa liikepankin verotuksessa vahvistetut tappiot. Toiminnan jatkamisen
yhteydessä tapahtuvasta omaisuuden siirrosta
ulkomaiselle luottolaitokselle ei ole suoritettava leimaveroa.
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1.2. Laki ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita

Lain 24 §:ään lisätään 3 momentti, jonka
mukaan sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen,
jolla on sivukonttori Suomessa, oikeudesta
omistaa sivukonttorinsa arvopaperikaupan tai
muun arvopaperitoiminnan kohteena olevia
osakkeita ja osuuksia sekä oikeudesta väliaikaisesti omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteätä omaisuutta on säädetty erikseen. Asiasta
on säädetty ulkomaalaisten oikeudesta omistaa
suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain
23 §:ssä, jonka mukaan sivukonttori voi omistaa talletuspankkien toiminnasta annetun lain
14 §:ssä tarkoitetulla tavalla sivukonttorin arvopaperitoiminnan kohteena olevia vaihtoomaisuuteen luettavia osakkeita ja osuuksia
sekä saman lain 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla
väliaikaisesti osakkeita, osuuksia ja kiinteätä
omaisuutta. Ulkomaalaisia koskevasta omistusoikeusrajoituksesta tehdyn poikkeuksen tarkoituksena on antaa sivukanttoreille talletuspankkien kanssa tasavertaiset mahdollisuudet
harjoittaa arvopaperitoimintaa muun muassa
sidottujen osakkeiden osalta sekä turvata saamisensa ja helpottaa sivukontioreiden asemaa
niiden asiakasyritysten taloudellisten vaikeuksien selvittelyssä. Ulkomaisten luottolaitosten
osakkeiden, osuuksien ja kiinteän omaisuuden
omistusoikeus ei siten ole rajoittamaton. Ulkomaiset luottolaitokset voivat omistaa tällaista
omaisuutta vain laissa mainituilla edellytyksillä
ja tietyissä aikarajoissa, joita pankkitarkastusvirasto valvoo.
1.3. Laki rahalaitosten erityistalletuksista
Suomen Pankissa

Lain 2 §:n 1 momentissa oleva rahalaitoksen
määritelmä muutetaan siten, että se kattaa
myös ulkomaisten luottolaitosten Suomessa
olevat sivukonttorit. Lisäksi muutos toteute-
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taan siten, että pykälässä ei enää luetella eri
pankkiryhmiä vaan todetaan rahalaitoksella
tarkoitettavan talletuspankkien toiminnasta
annetun lain 1 § :n mukaista talletuspankkia.
1.4. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla
optioilla ja termiineillä

Lain lO §:n 1 momentti muutetaan siten,
että optioyhteisö saa hyväksyä välittäjäksi
myös ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa
olevan sivukonttorin.
Lain 11 §:n 1 momentissa ehdotetaan, että
markkinatakaajan oikeudet voidaan myöntää
myös ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa
olevalle sivukonttorille.
1.5. Laki arvopaperinvälitysliikkeistä

Talletuspankkien toiminnasta annetun lain
7 §:n mukaisesti myös ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori voi harjoittaa arvopaperinvälitystä kuten talletuspankit. Tästä syystä arvopaperinvälitysliikkeistä
annetun lain 4 §:n sanamuoto muutetaan vastaamaan tilannetta.
1.6. Sijoitusrahastolaki

Lain 40 §:n 1 momentti muutetaan siten,
että sijoitusrahastoon kuuluvien arvopapereiden ja muiden varojen säilytyspankkina voi
toimia arvopaperinvälitysliikkeiden ja talletuspankkien tapaan myös ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori .
. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuoden
1991 alusta.
Edellä olevan perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:
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1.

Laki
ulkomaalaisen oikeudesta ~mistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimmtaa Suomessa annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muuteta_an. ui~ omaalaisen oikeudes~a omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoitt~~ ~~nkk1tou~mtaa S~omessa 31_ pä!vänä elokuuta 1978 annetun lain (684/78) 1, 2, 9 ja 10 §,
nmsta 9 § sellaisena kmn se on os1ttam muutettuna 29 päivänä maaliskuuta 1985 annetulla lailla
(288/85), sekä
~isätään 10 ~:n _edelle uusi väliotsi_k~o ja lakiin uusi 11-25 §,jolloin nykyinen 11 §, sellaisena
kmn se. ~n os1ttam mu~_tettuna mmm~ull~ 29 päivänä maaliskuuta 1985 annetulla lailla, siirtyy
26 §:ks1 Ja 11 §:n edella olevalla väliotsikko 26 §:n edelle, seuraavasti:
1§

Ulkomaalainen voi omistaa osakkeita suomalaisessa liikepankissa, kiinnitysluottopankissa ja luotto-osakeyhtiössä siten kuin tässä laissa säädetään.
Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka
ei ole Suomen kansalainen, ulkomaista yhtiötä,
osuuskuntaa, yhdistystä ja muuta yhteisöä,
säätiötä ja laitosta ja ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain
2 §:ssä tarkoitettuja yhteisöjä.

2§
Ulkomainen luottolaitos voi perustaa edustuston Suomeen siten kuin tässä laissa säädetään.
Ulkomainen luottolaitos, joka kotimaassaan
on riittävän julkisen valvonnan alainen, voi
perustaa Suomeen sivukonttorin siten kuin tässä laissa säädetään. Sivukonttorin toimintaan
sovelletaan talletuspankkien toiminnasta annettua lakia (
1
), jollei tässä laissa
toisin säädetä, ja sen valvontaan pankkitarkastusvirastosta annettua lakia (
1 ).
Ulkomaisella luottolaitoksella tarkoitetaan
pankkia tai muuta yhteisöä, jolla kotimaassaan
saamansa toimiluvan perusteella on liiketoimintanaan oikeus vastaanottaa talletuksia tai
muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä ja
luotonantoon omaan lukuunsa ja jonka harjoittama toiminta ei oleellisesti eroa suomalaisille talletuspankeille sallitusta toiminnasta.

9 §
Ulkomaisen luottolaitoksen edustuston toimihenkilön salassapitovelvollisuudesta, tietojenauto-oikeudesta ja salassapitovelvollisuuden
rikkomisesta sekä edustuston luottotietotoiminnan harjoittamisesta on voimassa, mitä
talletuspankkien toiminnasta annetun lain 58
ja 62 §:ssä säädetään.
Edustustolla on oikeus, sen estämättä mitä
talletuspankkien toiminnasta annetun lain
58 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta,
antaa edustamansa luottolaitoksen kotimaan
viranomaiselle tai pankkitarkastuksesta vastaavalle yhteisölle sekä edustamansa luottolaitoksen tilintarkastajalle ne tiedot, jotka on säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty
ilmoitettaviksi.

Sivukonttorin perustaminen ja toiminta
10§
Ulkomaisen luottolaitoksen on haettava valtiovarainministeriöltä toimilupa Suomeen perustettavalle sivukonttorille. Hakemuksesta on
pyydettävä Suomen Pankin, pankkitarkastusviraston sekä liikepankkien ja Postipankki
Oy:n vakuusrahaston lausunto. Toimilupahakemukseen on liitettävä valtiovarainministeriön tarpeellisiksi katsomat asiakirjat ja selvitykset.
Valtiovarainministeriön on myönnettävä toimilupa, jollei sivukonttorin perustaminen ole
yleisen edun vastaista. Valtiovarainministeriö!-
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lä on oikeus antaa sivukonttorin perustamista
ja valvonnan toteuttamista koskevia määräyksiä.
Saamansa toimiluvan perusteella luottolaitos
voi harjoittaa toimintaansa yhdessä tai useammassa sivukonttorissa ja muissa toimipaikoissa.
Sivukonttorista on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin niin kuin siitä kaupparekisterilaissa
(129179) säädetään.
11 §
Valtiovarainministeriö voi pankkitar kastusviraston esityksestä peruuttaa sivukonttorin
toimiluvan, jos sivukonttorin toiminnassa on
olennaisesti rikottu lain tai asetuksen säännöksiä taikka viranomaisen niiden nojalla antamia
tai vahvistamia määräyksiä taikka jos luvan
myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää
ole olemassa.
Jos sivukonttorin hoidossa on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että se voi vakavasti vahingoittaa tallettajien tai muiden velkojien etua, voi valtiovarainministeriö pankkitarkastusviraston esityksestä rajoittaa määräajaksi sivukonttorin toimiluvan mukaista toimintaa.
12 §
Sivukonttorin toiminimen tulee sisältää sama
toiminimi kuin luottolaitoksella on kotimaassaan lisäyksin, joka osoittaa sen sivukonttorikSI.

13 §
Sivukonttorin oikeudesta antaa tietoja luottolaitoksen kotivaltion viranomaiselle tai pankkitarkastuksesta vastaavalle yhteisölle ja luottolaitoksen tilintarkastajalle on voimassa mitä
9 §:n 2 momentissa säädetään edustustojen
osalta.
14 §
Sivukonttorin toiminnasta vastaa sivukonttorin johtaja, joka myös edustaa luottolaitosta
sivukonttorin toimintaa koskevissa oikeussuhteissa.
Sivukonttorin johtajan on asuttava Suomessa. Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty henkilö ei voi olla
sivukonttorin johtajana.
Sivukonttorin johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut
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sivukonttorin asiakkaalle tai muulle henkilölle
rikkomalla tätä lakia tai muuta sivukonttorin
toimintaa koskevaa säädöstä.
15 §
Sivukonttorin toiminimen kirjoittaa sivukonttorin johtaja. Ulkomainen luottolaitos voi
antaa oikeuden toiminimen kirjoittamiseen
myös muille henkilöille, vähintään kahdelle
yhdessä.
Toiminimen kirjoittajien on asuttava Suomessa, jollei pankkitarkastusvirasto myönnä
poikkeusta.
16 §
Haaste tai muu tiedoksiauto katsotaan luottolaitokselle toimitetuksi, kun se on annettu
tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus yksin tai
yhdessä toisen kanssa kirjoittaa sivukonttorin
toiminimi.
17 §

Ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin
Suomessa harjoittamaa toimintaa koskevissa
oikeussuhteissa noudatetaan Suomen lakia.
Luottolaitos on myös velvollinen vastaamaan
Suomen tuomioistuimissa ja noudattamaan
Suomen viranomaisten päätöksiä ja määräyksiä.
18 §

Tallettajien saamisten turvaamiseksi sivukonttorin on kuuluttava liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon.
Vakuusrahastolle suoritettava kannatusmaksu määrätään yleisön sivukonttoriin tekemien
talletusten yhteismäärän perusteella.
19 §
Ulkomaisen luottolaitoksen omaisuus voidaan luovuttaa Suomessa konkurssiin sivukonttorin johtajan päätöksen perusteella.
20 §
Sivukonttori on velvollinen pitämään toiminnastaan kirjanpitoa ja tekemään vuosittain
tilinpäätöksen. Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen
laadinnassa on noudatettava soveltuvin osin
kirjanpitolakia (655173) sekä pankkitarkastusviraston antamia määräyksiä.
Sivukonttorin tilikausi on kalenterivuosi,
jollei pankkitarkastusvirasto myönnä poikkeusta.
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Sivukonttorilla on oltava sen hallinnon ja
tilien tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastajia on vain yksi, on
tälle määrättävä varatilintarkastaja.
Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajista ja tilintarkastuksesta on
muuten soveltuvin osin voimassa, mitä liikepankkien osalta on säädetty siten kuin pankkitarkastusvirasto määrää.
22 §
Sivukonttorin on toimitettava pankkitarkastusvirastolle jäljennökset tilinpäätöksestä, jonka sivukonttorin johtaja on vahvistanut, sekä
tilintarkastuskertomuksesta ja lisäksi ne sivukonttorin hoitoa ja tilintarkastusta koskevat
asiakirjat, jotka tilintarkastaja on sivukonttorin johtajalle antanut.

23 §
Sivukonttori saa ulkomaalaisten sekä ermden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain
estämättä omistaa omaisuutta, osakkeita ja
osuuksia talletuspankkien toiminnasta annetun
lain 14 ja 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
24 §

Sivukonttori ei saa toiminnassaan ottaa niin
suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista
vaaraa sivukonttorin toiminnalle. Sivukonttorilla tulee olla toimintaansa nähden riittävät
riskien valvontajärjestelmät.
25 §
Talletuspankkien toiminnasta annetun lain
15, 16 ja 18 §:ää ei sovelleta sivukonttoriin.
Saman lain 13 §:ää sovelletaan sivukonttoriin
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja
osakkeita annetun lain sallimissa rajoissa.

4
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Talletuspankkien toiminnasta annetun lain 4
luvun säännöksiä ei sovelleta sivukonttoriin.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199
Sellaisen tämän lain voimaan tullessa toimivan suomalaisen liikepankin liiketoimintaa,
jonka osakkeet ulkomainen luottolaitos omistaa, voidaan valtiovarainministeriön luvalla ja
sen asettamilla ehdoilla jatkaa saman ulkomaisen luottolaitoksen tänne perustamassa sivukonttorissa. Menettelyyn sovelletaan muutoin
vastaavasti, mitä liikepankkilain (
1
)5
luvussa säädetään. Lupaa on haettava kuuden
kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi ja
lupa myöntää jo ennen tämän lain voimaantuloa. Lupa vastaa sivukonttorin toimilupaa.
Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa suomalaisen liikepankin varat, velat ja
varaukset sekä muut oikeudet ja velvoitteet
siirtyvät selvitysmenettelyttä sen toimintaa jatkavalle ulkomaiselle luottolaitokselle siten, että
ulkomainen luottolaitos vastaa kaikista suomalaisen liikepankin veloista ja muista velvoitteista. Siirtyvien varojen, velkojen ja varausten
arvot määräytyvät suomalaisen liikepankin viimeisen toimintavuoden tilinpäätöksen kirjanpitoarvojen mukaisesti.
Suomalaisen liikepankin toimintaa jatkettaessa ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorissa katsotaan sen tulo-ja varallisuusverotuksessa sellaisenaan jatkavan suomalaisen liikepankin toimintaa. Tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain (362/68) 6 §:n 1 momentin estämättä ulkomaisella luottolaitoksella on
mainitun lain 4 §:n mukainen oikeus suomalaisen liikepankin verotuksessa vahvistettujen
tappioiden vähentämiseen. Suomalaisen liikepankin omaisuuden siirrosta ulkomaiselle luottolaitokselle ei ole suoritettava leimaveroa.
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2.

Laki
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja
osakkeita annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä
omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain (219/39) 24 §:ään, sellaisena
kuin se on muutettuna 4 päivänä kesäkuuta 1982 ja 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetuilla laeilla
(408/82 ja 633/89), uusi 3 momentti seuraavasti:
24 §
Jos ulkomaisella luottolaitoksella on sivukonttori Suomessa, on sen oikeudesta omistaa
sivukonttorin arvopaperikaupan tai muun arvopaperitoiminnan kohteena olevia vaihtoomaisuuteen luettavia osakkeita ja osuuksia

sekä oikeudesta väliaikaisesti omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteätä omaisuutta voimassa
mitä siitä erikseen säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19 .

päivänä

3.

Laki
rahalaitosten erityistalletuksista Suomen Pankissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahalaitosten erityistalletuksista Suomen Pankissa 30 päivänä joulukuuta 1965
annetun lain (745/65) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1970
annetussa laissa (677 170) seuraavasti:
2 §
Rahalaitoksella tarkoitetaan tässä laissa talletuspankkia ja ulkomaisen luottolaitoksen
Suomessa olevaa sivukonttoria.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19

päivänä

1990 vp. -
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4.

Laki
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 10 ja 11 §:n
muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 26 päivänä elokuuta 1988
annetun lain (772/88) 2 luvun 10 §:n I momentti ja II §:n 1 momentti seuraavasti:

IO §
Välittäjä
Optioyhteisö saa hyväksyä välittäjäksi arvopaperinvälittäjänä toimivan suomalaisen osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin tai ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin, joka täyttää optioyhteisön säännöissä asetetut ammattitaitoa ja vakavaraisuutta
koskevat määräykset eikä ole toiseen välittäjään konsernisuhteessa tai muussa sellaisessa
taloudellisessa riippuvuussuhteessa, joka saattaa vaarantaa optioyhteisössä käytävän kaupan
luotettavuuden. Valtiovarainministeriön luvalla voidaan myös muu ulkomainen arvopaperinvälittäjä hyväksyä välittäjäksi optioyhteisöön.

tai toisen pohjoismaan kansalaiselle, jota ei ole
asetettu liiketoimintakieltoon ja joka ei ole
konkurssissa, tai suomalaiselle avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jotka antavat
optioyhteisölle yhteisön säännöissä määrätyn,
vähintään 500 000 markan omavelkaisen pankkitakauksen tai muun turvaavan vakuuden
markkinatakaajan toiminnasta johtuvan vastuun vakuudeksi, taikka muulle yhteisölle tai
säästöpankille, jonka sidottu oma pääoma on
vähintään 500 000 markkaa, sekä ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille. Muulle hakijalle kuin talletuspankille ei
saa myöntää markkinatakaajan oikeuksia
muutoin kuin pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi myöntää poikkeuksen markkinatakaajan kansalaisuusvaatimuksesta.

II §

Markkinatakaaja
Markkinatakaajan oikeudet voidaan myöntää Suomessa asuvalle täysivaltaiselle Suomen

Tämä laki tulee voimaan
kuuta I9

päivänä

5.

Laki
arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvopaperinvälitysliikkeistä 26 päivänä toukokuuta I989 annetun lain (499/89) 4 §
seuraavasti:
4 §

Arvopaperinvälitystä saa harjoittaa vain siihen toimiluvan saanut suomalainen osakeyhtiö
(arvopaperinvälitysliike) sekä talletuspankki ja
ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta I9

päivänä
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6.
Laki
sijoitusrahastolain 40 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä toukokuuta 1987 annetun sijoitusrahastolain (480/87) 40 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa (500/89) seuraavasti:
40 §
Sijoitusrahastoon kuuluvat arvopaperit ja
muut varat on säilytettävä yhdessä tai useammassa säilytyspankissa. Säilytyspankkina voi
toimia ainoastaan talletuspankki, ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori tai
arvopaperinvälitysliike. Säilytyspankin tehtä-

vänä on lisäksi vastaanottaa ja suorittaa rahastoa koskevat maksut rahastoyhtiön antamien
ohjeiden mukaan.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19.

päivänä

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 1990

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri Ulla Puolanne
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Liite

1.
Laki
ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (684/78) 1, 2, 9 ja 10 §,
näistä 9 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä maaliskuuta 1985 annetulla lailla
(288/85), sekä
lisätään 10 § :n edelle uusi väliotsikko ja lakiin uusi 11-25 §, jolloin nykyinen 11 §, sellaisena
kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 päivänä maaliskuuta 1985 annetulla lailla, siirtyy
26 §:ksi ja 11 §:n edellä oleva väliotsikko 26 §:n edelle, seuraavasti:

Voimassa oleva laki
1§
Ulkomaalainen on oikeutettu omistamaan
osakkeita suomalaisessa liikepankissa, kiinnitysluottopankissa ja luotto-osakeyhtiössä siten
kuin tässä laissa säädetään. Ulkomaalainen ei

Ehdotus
1§

Ulkomaalainen voi omistaa osakkeita suomalaisessa liikepankissa, kiinnitysluottopankissa ja luotto-osakeyhtiössä siten kuin tässä laissa säädetään.

saa ottaa osaa suomalaisen säästöpankin isäntien vaaliin eikä liittyä jäseneksi suomalaiseen
osuuspankkiin.
Ulkomainen luottolaitos on oikeutettu perustamaan edustustoja Suomeen siten kuin tässä laissa säädetään.

(ks. 2 § 1 mom.)

(ks. 1 § 2 mom.)
32 §
Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka
ei ole Suomen kansalainen, ulkomaista yhtiötä,
osuuskuntaa, yhdistystä ja muuta yhteisöä,
säätiötä ja laitosta ja ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain
2 §:ssä tarkoitettuja yhteisöjä.

(ks. 2 § 1 mom.)
Ulkomaalaisella tarkoitetaan henkilöä, joka
ei ole Suomen kansalainen, ulkomaista yhtiötä,
osuuskuntaa, yhdistystä ja muuta yhteisöä,
säätiötä ja laitosta ja ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain
2 §:ssä tarkoitettuja yhteisöjä.
2§
Ulkomainen luottolaitos voi perustaa edustuston Suomeen siten kuin tässä laissa säädetään.
(ks. 1 § 2 mom.)
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Voimassa oleva laki

Luottolaitoksella tarkoitetaan pankkia tai
muuta yritystä, joka harjoittaa liiketoimintana
ottolainausta, autolainausta tai luottojen välitystä taikka hoitaa maksuliikettä.

9§
Ulkomaisen luottolaitoksen edustuston toimihenkilö on velvollinen pitämään salassa, mitä hän on tehtävässään saanut tietää edustuston asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta
asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta.
Luottolaitos tai sen edustusto on oikeutettu
antamaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja
ainoastaan syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muuten sellaisten
tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle.
Edustusto saa kuitenkin harjoittaa pankkitoimintaan yleisesti kuuluvaa luottotietotoimintaa.
Ulkomaisen luottolaitoksen edustusto on oikeutettu antamaan ulkomaiselle pankkitarkastusviranomaiselle sekä edustamansa luottolaitoksen tilintarkastajalle näiden vaatimat tiedot.

HE n:o 224

Ehdotus
Ulkomainen luottolaitos, joka kotimaassaan
on riittävän julkisen valvonnan alainen, voi
perustaa Suomeen sivukonttorin siten kuin tässä laissa säädetään. Sivukonttorin toimintaan
sovelletaan talletuspankkien toiminnasta annettua lakia (
1
), jollei tässä laissa
toisin säädetä, ja sen valvontaan pankkitarkastusvirastosta annettua lakia ( 1 ).
Ulkomaisella luottolaitoksella tarkoitetaan
pankkia tai muuta yhteisöä, jolla kotimaassaan
saamansa toimiluvan perusteella on liiketoimintanaan oikeus vastaanottaa talletuksia tai
muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä ja
luotonantoon omaan lukuunsa ja jonka harjoittama toiminta ei oleellisesti eroa suomalaisille talletuspankeille sallitusta toiminnasta.
9§
Ulkomaisen luottolaitoksen edustuston toi-

mihenkilön salassapitovelvollisuudesta, tietojenanto-oikeudesta ja salassapitovelvollisuuden
rikkomisesta sekä edustuston luottotietotoiminnan harjoittamisesta on voimassa, mitä
talletuspankkien toiminnasta annetun lain 58
ja 62 §:ssä säädetään.
Edustustolla on oikeus, sen estämättä mitä
talletuspankkien toiminnasta annetun lain
58 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta,
antaa edustamansa luottolaitoksen kotimaan
viranomaiselle tai pankkitarkastuksesta vastaavalle yhteisölle sekä edustamansa luottolaitoksen tilintarkastajalle ne tiedot, jotka on säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty
ilmoitettaviksi.

Sivukonttorin perustaminen ja toiminta
10 §
Ulkomaisen luottolaitoksen edustuston toimihenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta
on soveltuvin osin voimassa, mitä liikepankkilain (540/69) 90-92 §:ssä on liikepankin toimihenkilön vastaavasta velvollisuudesta säädetty.

Jos edustuston toimihenkilö luvattomasti ilmaisee, mitä hän on saanut tietää edustuston

10 §
Ulkomaisen luottolaitoksen on haettava valtiovarainministeriöltä toimilupa Suomeen perustettavalle sivukonttorille. Hakemuksesta on
pyydettävä Suomen Pankin, pankkitarkastusviraston sekä liikepankkien ja Postipankki
Oy:n vakuusrahaston lausunto. Toimilupahakemukseen on liitettävä valtiovarainministeriön tarpeellisiksi katsomat asiakirjat ja selvitykset.
Valtiovarainministeriön on myönnettävä toimilupa, jollei sivukonttorin perustaminen ole
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Voimassa oleva laki

Ehdotus

asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta asemasta taikka liike- tai ammattisalaisuudesta,
taikka jos joku muuten rikkoo tämän lain
edustustoa koskevia säännöksiä tai sen nojalla
annettuja määräyksiä, on hänet tuomittava
rangaistukseen niin kuin liikepankkilain 94 ja
95 §:ssä on säädetty.

yleisen edun vastaista. Valtiovarainministeriöltä on oikeus antaa sivukonttorin perustamista
ja valvonnan toteuttamista koskevia määräyksiä.
Saamansa toimiluvan perusteella luottolaitos
voi harjoittaa toimintaansa yhdessä tai useammassa sivukonttorissa ja muissa toimipaikoissa.
Sivukonttorista on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin niin kuin siitä kaupparekisterilaissa
(129179) säädetään.
11 §

Valtiovarainministeriö voi pankkitarkastusviraston esityksestä peruuttaa sivukonttorin
toimiluvan, jos sivukonttorin toiminnassa on
olennaisesti rikottu lain tai asetuksen säännöksiä taikka viranomaisen niiden nojalla antamia
tai vahvistamia määräyksiä taikka jos luvan
myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä ei enää
ole olemassa.
Jos sivukonttorin hoidossa on todettu taitamattomuulta tai varomattomuulta ja on ilmeistä, että se voi vakavasti vahingoittaa talietlajien tai muiden velkojien etua, voi valtiovarainministeriö pankkitarkastusviraston esityksestä rajoittaa määräajaksi sivukonttorin toimiluvan mukaista toimintaa.
12 §

Sivukonttorin toiminimen tulee sisältää sama
toiminimi kuin luottolaitoksella on kotimaassaan lisäyksin, joka osoittaa sen sivukonttoriksi.
13§

Sivukonttorin oikeudesta antaa tietoja luottolaitoksen kotivaltion viranomaiselle tai pankkitarkastuksesta vastaavalle yhteisölle ja luottolaitoksen tilintarkastajalle on voimassa mitä
9 §:n 2 momentissa säädetään edustustojen
osalta.
14 §

Sivukonttorin toiminnasta vastaa sivukonttorin johtaja, joka myös edustaa luottolaitosta
sivukonttorin toimintaa koskevissa oikeussuhteissa.
Sivukonttorin johtajan on asuttava Suomessa. Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty henkilö ei voi olla
sivukonttorin johtajana.
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Ehdotus
Sivukonttorin johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut
sivukonttorin asiakkaalle tai muulle henkilölle
rikkomalla tätä lakia tai muuta sivukonttorin
toimintaa koskevaa säädöstä.
15 §

Sivukonttorin toiminimen kirjoittaa sivukonttorin johtaja. Ulkomainen luottolaitos voi
antaa oikeuden toiminimen kirjoittamiseen
myös muille henkilöille, vähintään kahdelle
yhdessä.
Toiminimen kirjoittajien on asuttava Suomessa, jollei pankkitarkastusvirasto myönnä
poikkeusta.
16 §

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan luottolaitokselle toimitetuksi, kun se on annettu
tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus yksin tai
yhdessä toisen kanssa kirjoittaa sivukonttorin
toiminimi.
17 §

Ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorin
Suomessa harjoittamaa toimintaa koskevissa
oikeussuhteissa noudatetaan Suomen lakia.
Luottolaitos on myös velvollinen vastaamaan
Suomen tuomioistuimissa ja noudattamaan
Suomen viranomaisten päätöksiä ja määräyksiä.
18 §

Tallettajien saamisten turvaamiseksi sivukonttorin on kuuluttava liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon.
Vakuusrahastolle suoritettava kannatusmaksu määrätään yleisön sivukonttoriin tekemien
talletusten yhteismäärän perusteella.
19 §

Ulkomaisen luottolaitoksen omaisuus voidaan luovuttaa Suomessa konkurssiin sivukonttorin johtajan päätöksen perusteella.
20 §

Sivukonttori on velvollinen pitämään toiminnastaan kirjanpitoa ja tekemään vuosittain
tilinpäätöksen. Kirjanpidossa ja tilinpäätöksen
laadinnassa on noudatettava soveltuvin osin
kirjanpitolakia (655173) sekä pankkitarkastusviraston antamia määräyksfä.
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Ehdotus
Sivukonttorin tilikausi on kalenterivuosi,
jollei pankkitarkastusvirasto myönnä poikkeusta.
21 §

Sivukanttorilla on oltava sen hallinnon ja
tilien tarkastusta varten vähintään yksi tilintarkastaja. Jos tilintarkastajia on vain yksi, on
tälle määrättävä varatilintarkastaja.
Vähintään yhden tilintarkastajan on oltava
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajista ja tilintarkastuksesta on
muuten soveltuvin osin voimassa, mitä liikepankkien osalta on säädetty siten kuin pankkitarkastusvirasto määrää.
22 §

Sivukonttorin on toimitettava pankkitarkastusvirastolle jäljennökset tilinpäätöksestä, jonka sivukonttorin johtaja on vahvistanut, sekä
tilintarkastuskertomuksesta ja lisäksi ne sivukonttorin hoitoa ja tilintarkastusta koskevat
asiakirjat, jotka tilintarkastaja on sivukonttorin johtajalle antanut.
23 §

Sivukonttori saa ulkomaalaisten sekä ermden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita annetun lain
estämättä omistaa omaisuutta, osakkeita ja
osuuksia talletuspankkien toiminnasta annetun
lain 14 ja 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
24 §

Sivukonttori ei saa toiminnassaan ottaa niin
suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista
vaaraa sivukonttorin toiminnalle. Sivukanttorilla tulee olla toimintaansa nähden riittävät
riskien valvontajärjestelmät.
25 §

Talletuspankkien toiminnasta annetun lain
15, 16 ja 18 §:ää ei sovelleta sivukonttoriin.
Saman lain 13 §:ää sovelletaan sivukonttoriin
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja
osakkeita annetun lain sallimissa rajoissa.
Talletuspankkien toiminnasta annetun lain 4
luvun säännöksiä ei sovelleta sivukonttoriin.
5
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Ehdotus

Voimassa oleva laki

Voimaantulo
11 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä tammikuuta 1979.
Tämän lain 3 ja 3 a §:n sekä 6 a §:n 1
omentin säännöksiä ei sovelleta luotto-osakeyhtiöön, 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 (471163), nojalla määrännyt,
ettei sanotun lain yhteisöjä koskevia rajoituksia siihen sovelletta.

(siirtyy 26 §:ksi)

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 199
Sellaisen tämän lain voimaan tullessa toimivan suomalaisen liikepankin liiketoimintaa,
jonka osakkeet ulkomainen luottolaitos omistaa, voidaan valtiovarainministeriön luvalla ja
sen asettamilla ehdoilla jatkaa saman ulkomaisen luottolaitoksen tänne perustamassa sivukonttorissa. Menettelyyn sovelletaan muutoin
1
) 5
vastaavasti, mitä liikepankkilain (
luvussa säädetään. Lupaa on haettava kuuden
kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta. Hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi ja
lupa myöntää jo ennen tämän lain voimaantuloa. Lupa vastaa sivukonttorin toimilupaa.
Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa suomalaisen liikepankin varat, velat ja
varaukset sekä muut oikeudet ja velvoitteet
siirtyvät selvitysmenettelyttä sen toimintaa jatkavalle ulkomaiselle luottolaitokselle siten, että
ulkomainen luottolaitos vastaa kaikista suomalaisen liikepankin veloista ja muista velvoitteista. Siirtyvien varojen, velkojen ja varausten
arvot määräytyvät suomalaisen liikepankin viimeisen toimintavuoden tilinpäätöksen kirjanpitoarvojen mukaisesti.
Suomalaisen liikepankin toimintaa jatkettaessa ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttorissa katsotaan sen tulo-ja varallisuusverotuksessa sellaisenaan jatkavan suomalaisen liikepankin toimintaa. Tappiontasauksesta tuloverotuksessa annetun lain (362/68) 6 §:n 1 momentin estämättä ulkomaisella luottolaitoksella on
mainitun lain 4 §:n mukainen oikeus suomalaisen liikepankin verotuksessa vahvistettujen
tappioiden vähentämiseen. Suomalaisen liikepankin omaisuuden siirrosta ulkomaiselle luottolaitokselle ei ole suoritettava leimaveroa.
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2.

Laki
ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja
osakkeita annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta omistaa ja hallita kiinteätä
omaisuutta ja osakkeita 28 päivänä heinäkuuta 1939 annetun lain (219/39) 24 §:ään, sellaisena
kuin se on muutettuna 4 päivänä kesäkuuta 1982 ja 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetuilla laeilla
(408/82 ja 633/89), uusi 3 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
24 §
Tämän lain yhteisöjä koskevia säännöksiä
kiinteän omaisuuden ja osakkeiden omistamisen ja hallinnan rajoituksista ei sovelleta suomalaisiin liikepankkeihin, kiinnitysluottopankkeihin, luotto-osakeyhtiöihin, säästöpankkeihin, osuuspankkeihin, vakuutusyhtiöihin, vakuutusyhdistyksiin, avustuskassoihin, yleishyödyllisiin asutusosakeyhtiöihin, nhinsuomalaisiin osuuskuntiin, taloudellisiin yhdistyksiin ja
osakeyhtiöihin,joiden toimialana on televerkon
välityksellä tapahtuva puhelinliikenteen harjoittaminen tai muu sähkömagneettisten aaltojen hyväksikäyttöön perustuva tiedonsiirto,
Pohjoismaiden Investointipankkiin eikä Pohjoismaidenprojektivientirahastoon Mitä
1
momentissa on säädetty, ei koske vakuutusyhtiölain 3 a luvun 3 §:ssä tarkoitettua vakuutusyhtiötä.

Jos ulkomaisella luottolaitoksella on sivukonttori Suomessa, on sen oikeudesta omistaa
sivukonttorin arvopaperikaupan tai muun arvopaperitoiminnan kohteena olevia vaihtoomaisuuteen luettavia osakkeita ja osuuksia
sekä oikeudesta väliaikaisesti omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteätä omaisuutta voimassa
mitä siitä erikseen säädetään.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19 .

päivänä
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3.
Laki
rahalaitosten erityistalletuksista Suomen Pankissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahalaitosten erityistalletuksista Suomen Pankissa 30 päivänä joulukuuta 1965
annetun lain (745/65) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä marraskuuta 1970
annetussa laissa (677 170) seuraavasti:

Ehdotus

Voimassa oleva laki
2§
Rahalaitoksella tarkoitetaan tässä laissa liikepankkia, säästöpankkia, osuuspankkia sekä
Postipankkia.

2§
Rahalaitoksella tarkoitetaan tässä laissa tal-

letuspankkia ja ulkomaisen luottolaitoksen
Suomessa olevaa sivukonttoria.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19

päivänä

4.
Laki
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 2 luvun 10 ja 11 §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 26 päivänä elokuuta 1988
annetun lain (772/88) 2 luvun 10 §:n 1 momentti ja 11 §:n 1 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus
10§

10§

Välittäjä

Välittäjä

Optioyhteisö saa hyväksyä välittäjäksi arvopaperinvälittäjänä toimivan suomalaisen osakeyhtiön, osuuskunnan tai säästöpankin, joka
täyttää optioyhteisön säännöissä asetetut ammattitaitoa ja vakavaraisuutta koskevat määräykset eikä ole toiseen välittäjään konsernisuhteessa tai muussa sellaisessa taloudellisessa
riippuvuussuhteessa, joka saattaa vaarantaa
opitoyhteisössä käytävän kaupan luotettavuuden. Valtiovarainministeriön luvalla voidaan
myös ulkomainen arvopaperinvälittäjä hyväksyä välittäjäksi opitoyhteisöön.

Optioyhteisö saa hyväksyä välittäjäksi arvopaperinvälittäjänä toimivan suomalaisen osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin tai ulko-

maisen luottolaitoksen Suomessa olevan sivukonttorin, joka täyttää optioyhteisön säännöissä asetetut ammattitaitoa ja vakavaraisuutta
koskevat määräykset eikä ole toiseen välittäjään konsernisuhteessa tai muussa sellaisessa
taloudellisessa riippuvuussuhteessa, joka saattaa vaarantaa optioyhteisössä käytävän kaupan
luotettavuuden. Valtiovarainministeriön luvalla voidaan myös muu ulkomainen arvopaperinvälittäjä hyväksyä välittäjäksi optioyhteisöön.
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Ehdotus

Voimassa oleva laki
11 §

11 §

Markkinatakaaja

Markkinatakaaja

Markkinatakaajan oikeudet voidaan myöntää Suomessa asuvalle täysivaltaiselle Suomen
tai toisen pohjoismaan kansalaiselle, jota ei ole
asetettu liiketoimintakieltoon ja joka ei ole
konkurssissa, tai suomalaiselle avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jotka antavat
optioyhteisölle yhteisön säännöissä määrätyn,
vähintään 500 000 markan omavelkaisen pankkitakauksen tai muun turvaavan vakuuden
markkinatakaajan toiminnasta johtuvan vastuun vakuudeksi, sekä muulle yhteisölle tai
säästöpankille, jonka sidottu oma pääoma on
vähintään 500 000 markkaa. Muulle hakijalle
kuin suomalaiselle talletuspankille ei saa myöntää markkinatakaajan oikeuksia muutoin kuin
pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin.
Valtiovarainministeriö voi myöntää poikkeuksen mar kkinatakaaj an kansalaisuusvaatimuksesta.

Markkinatakaajan oikeudet voidaan myöntää Suomessa asuvalle täysivaltaiselle Suomen
tai toisen pohjoismaan kansalaiselle, jota ei ole
asetettu liiketoimintakieltoon ja joka ei ole
konkurssissa, tai suomalaiselle avoimelle yhtiölle tai kommandiittiyhtiölle, jotka antavat
optioyhteisölle yhteisön säännöissä määrätyn,
vähintään 500 000 markan omavelkaisen pankkitakauksen tai muun turvaavan vakuuden
markkinatakaajan toiminnasta johtuvan vastuun vakuudeksi, taikka muulle yhteisölle tai
säästöpankille, jonka sidottu oma pääoma on
vähintään 500 000 markkaa, sekä ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille. Muulle hakijalle kuin talletuspankille ei
saa myöntää markkinatakaajan oikeuksia
muutoin kuin pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi myöntää poikkeuksen markkinatakaajan kansalaisuusvaatimuksesta.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19 .

päivänä

5.
Laki
arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan arvopaperinvälitysliikkeistä 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun lain (499/89) 4 §
seuraavasti:

Ehdotus

Voimassa oleva laki
4 §

Arvopaperinvälitystä saa harjoittaa vain siihen toimiluvan saanut suomalainen osakeyhtiö
(arvopaperinvälitysliike) sekä liikepankki, säästöpankki, osuuspankki ja Postipankki Oy (talletuspankki).

4§

Arvopaperinvälitystä saa harjoittaa vain siihen toimiluvan saanut suomalainen osakeyhtiö
(arvopaperinvälitysliike) sekä talletuspankki ja
ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19 .

päivänä
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6.

Laki
sijoitusrahastolain 40 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 8 päivänä toukokuuta 1987 annetun sijoitusrahastolain (480/87) 40 §:n 1 momentti,
sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1989 annetussa laissa (500/89) seuraavasti:

Voimassa oleva laki

Ehdotus

40 §
Sijoitusrahastoon kuuluvat arvopaperit ja
muut varat on säilytettävä yhdessä tai usemmassa säilytyspankissa. Säilytyspankkina voi
toimia ainoastaan liikepankki, säästöpankki,
osuuspankki, Postipankki Oy tai arvopaperinvälitysliike. Säilytyspankin tehtävänä on lisäksi
vastaanottaa ja suorittaa rahastoa koskevat
maksut rahastoyhtiön antamien ohjeiden mukaan.

40 §
Sijoitusrahastoon kuuluvat arvopaperit ja
muut varat on säilytettävä yhdessä tai useammassa säilytyspankissa. Säilytyspankkina voi
toimia ainoastaan tal/etuspankki, ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa oleva sivukonttori tai
arvopaperinvälitysliike. Säilytyspankin tehtävänä on lisäksi vastaanottaa ja suorittaa rahastoa koskevat maksut rahastoyhtiön antamien
ohjeiden mukaan.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 19.

päivänä

