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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Rahoitustarkas-
tuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki
Rahoitustarkastuksesta, joka korvaisi voi-
massa olevan vuonna 1993 annetun rahoitus-
tarkastuslain. Uuteen lakiin otettaisiin laista
nyt kokonaan puuttuvat säännökset Rahoitus-
tarkastuksen tavoitteesta ja tehtävästä. Sään-
nöstä Rahoitustarkastuksen toimintatavoista
muutettaisiin ja täydennettäisiin vastaamaan
rahoitusmarkkinoilla ja niiden valvonnassa
tapahtunutta kehitystä. Esityksessä ei ehdote-
ta muutoksia Rahoitustarkastuksen asemaan
hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä
toimivana mutta valvontaa koskevan päätök-
senteon osalta itsenäisenä viranomaisena.

Keskeiset käytännön valvontatoimintaa
koskevat muutokset nykyiseen lakiin kos-
kevat Rahoitustarkastuksen valvontavaltuuk-
sia ja valtuuksia hallinnollisten seuraamusten
määräämiseen. Rahoitustarkastuksen val-
tuuksia laajennettaisiin siten, että ne kattaisi-
vat nykyisten valtuuksien lisäksi luottolaitos-
ten ja sijoituspalveluyritysten toimilupien
myöntämisen ja peruuttamisen, julkisen huo-
mautuksen ja julkisen varoituksen antamisen
valvottavalle, oikeuden kieltää epäsopivaksi
katsotun henkilön kuulumisen luottolaitoksen
tai sijoituspalveluyrityksen hallintoelimiin ja
oikeuden määrätä arvopaperimarkkinarikos-
ten tutkimisen yhteydessä tutkimuksen ilmai-
sukielto.

Rahoitustarkastuksen hallintoelinten työn-
jakoa ehdotetaan tarkistettavaksi siten, että
vastuu toiminnan yleisen tarkoituksenmukai-
suuden ja tehokkuuden valvonnasta säädet-
täisiin pankkivaltuuston tehtäväksi. Yleinen
ohjausvastuu ja vastuu sellaisista valvonta-
toimista päättämisestä, jotka voivat vaikuttaa
merkittävästi valvottavan toimintaan tai ra-
hoitusmarkkinoiden vakauteen, säädettäisiin
johtokunnan tehtäväksi. Johtajan tehtävät eh-
dotetaan johtokunnalle siirrettävää päätök-

sentekoa lukuun ottamatta säilytettäväksi ny-
kyisellään. Rahoitustarkastuksen johtokun-
nan kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi
siten, että johtokuntaan kuuluisi kuusi jäsen-
tä, joista kaksi nimitettäisiin valtiovarainmi-
nisteriön, yksi sosiaali- ja terveysministeriön
ja yksi Suomen Pankin ehdotuksen perusteel-
la. Lisäksi johtokuntaan kuuluisivat Rahoi-
tustarkastuksen johtaja ja Vakuutusvalvonta-
viraston ylijohtaja.

Rahoitustarkastuksen toiminnan yhteiskun-
nallista vastuunalaisuutta ja läpinäkyvyyttä
vahvistettaisiin myös säätämällä erityisestä
johtokunnan pankkivaltuustolle tarvittaessa,
vähintään kerran vuodessa, antamasta kerto-
muksesta Rahoitustarkastuksen toiminnalle
asetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset la-
eiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain,
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisis-
ta pankeista annetun lain, säästöpankkilain,
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuo-
toisista luottolaitoksista annetun lain, ulko-
maisen luotto- ja rahoituslaitoksen toimin-
nasta Suomessa annetun lain, talletuspankin
toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä
annetun lain 3 ja 11 §:n, kiinnitysluottopank-
kilain 14 §:n, hypoteekkiyhdistyksistä anne-
tun lain, sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetun lain, panttilainauslaitoksista annetun
lain, sijoitusrahastolain, arvopaperimarkkina-
lain, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla
ja termiineillä annetun lain 4 luvun 3 §:n,
valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 a
§:n ja perintätoiminnasta annetun lain 1 §:n
muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen,
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Johdanto

Rahoitusmarkkinoita ja niillä toimivia val-
voo Suomen Pankin yhteydessä oleva Ra-
hoitustarkastus. Rahoitustarkastuksen tär-
keimpiä valvottavia ovat rahoituspalveluja
tarjoavat talletuspankit ja muut luottolaitok-
set, sijoituspalveluyritykset ja rahastoyhtiöt.
Arvopaperimarkkinoilla Rahoitustarkastuk-
sen valvottavia ovat myös arvopaperipörssi,
optioyhteisö, arvopaperikauppojen selvitys-
toimintaa harjoittava selvitysyhteisö ja arvo-
osuusjärjestelmän yhteisiä tehtäviä hoitava
arvopaperikeskus. Valvonnalla on pyritty
varmistamaan, että valvottavilla on riittävät
taloudelliset ja muut edellytykset harjoittaa
toimintaansa ja että ne noudattavat toimin-
nassaan lakia ja asianmukaisia menettely-
tapoja. Luottamuksen ylläpitämiseksi arvo-
paperimarkkinoihin Rahoitustarkastus valvoo
lisäksi muun muassa arvopapereiden liik-
keeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden
noudattamista arvopaperimarkkinoilla ja tut-
kii epäiltyjä arvopaperimarkkinarikoksia.

Rahoitusmarkkinoilla tapahtuneet muutok-
set, pankkikriiseistä saadut kokemukset sekä
esimerkiksi viimeaikaiset suurten ulkomaisen
pörssiyhtiöiden kirjanpitoskandaalit ovat pa-
kottaneet arvioimaan, niin kansainvälisellä
tasolla kuin kansallisestikin, minkälainen ra-
hoitusmarkkinoiden valvontajärjestelmä voi
mahdollisimman tehokkaasti vastata rahoi-
tusmarkkinoiden kehityksestä johtuviin haas-
teisiin. Periaatteellinen yhteisymmärrys on
siitä, että valvottavilla itsellään on ensisijai-
nen vastuu toiminnastaan ja että markkinoi-
den harjoittama valvonta eli markkinakuri li-
sää valvottavien kannustimia kantaa vastuu-
taan. Viranomaisvalvonta täydentää markki-
nakuria ja valvottavien omaa vastuuta, mutta
ei korvaa niitä.

Viranomaisvalvonnan tehostaminen edel-
lyttää valvonnan kehittämistä ennakoi-
vampaan suuntaan. Onnistuessaan ennakoiva
valvonta johtaa harvempiin ja vähäisempiin
häiriöihin rahoitusmarkkinoiden toiminnassa.
Ennakoivaan valvontaan kuuluu joustava,
valvonnan tavoitteista ja tarkoituksesta lähte-
vä sääntely ja markkinoilla toimivien ohjaa-

minen noudattamaan toiminnassaan asian-
mukaisia menettelytapoja. Siihen kuuluvat
myös valvontavaltuudet, jotka mahdollistavat
valvontaviranomaisen toiminnalle asetettui-
hin yleisiin tavoitteisiin nojautuvan itsenäi-
sen harkinnan sekä selkeän ja nopean ongel-
miin puuttumisen mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa. Koska valvontaviranomaisen odo-
tetaan puuttuvan ongelmiin aikaisempaa var-
haisemmassa vaiheessa ja suuremmin val-
tuuksin, sen on myös oltava entistä selvem-
min vastuunalainen toiminnastaan niin val-
vottavia kuin yhteiskuntaa kohtaan.

Keskeisissä valvontaa koskevissa kansain-
välisissä suosituksissa lähdetään siitä, että vi-
ranomaisilla tulee olla käytössään valtuudet
puuttua riittävän ajoissa markkinoiden ja yk-
sittäisten valvottavien haitalliseksi katsotta-
vaan toimintaan. Lisäksi pidetään tärkeänä,
että valvontaviranomainen käyttää tehok-
kaasti ja läpinäkyvästi sille annettuja valvon-
tavaltuuksia. Nämä vaatimukset asettavat se-
kä Suomessa että kansainvälisesti nykyistä
suurempia vaatimuksia valvontaviranomai-
sen ammattitaidolle ja harkintakyvylle.

Nykyinen lainsäädäntö ei riittävässä määrin
mahdollista tehokkaiden ja joustavien, enna-
koivaa valvontaa tukevien valvontavaltuuk-
sien käyttämistä rahoitusmarkkinoiden val-
vonnassa. Rahoitustarkastuksen nykyiset
valvontavaltuudet ovat suurelta osin jälkikä-
teiseen reagointiin painottuvia, peruuttamat-
tomuutta korostavia ja käyttötavoiltaan ras-
kaita. Tällaisista valtuuksista voidaan esi-
merkkeinä mainita asiamiehen asettaminen,
esityksen tekeminen toimiluvan peruuttami-
sesta ja vahingonkorvauskanteen nostaminen.
Ennakoivuutta tukevista käytännön valtuuk-
sistakaan osa, esimerkiksi huomautus, ei pe-
rustu lakiin. Tästä syystä Rahoitustarkastuk-
sen toimivaltuuksia on tarpeen kehittää.

Toinen peruste Rahoitustarkastuksen toi-
mivaltuuksien kehittämiselle on kansainvä-
listyneillä rahoitusmarkkinoilla ilmenevä
pyrkimys yhtenäistää kansallisia valvontaval-
tuuksia ja -käytäntöjä. Arvioitaessa toimivan
valvontayhteistyön edellytyksiä Euroopan
unionin alueella voidaan todeta, että merkit-
tävimmät lainsäädännölliset esteet erityisesti
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valvojien välisen tiedonvaihto- ja tarkastus-
oikeuden osalta on pääosin poistettu Euroo-
pan yhteisön direktiiveissä. Valvontaa kos-
kevan sääntelyn yhdenmukaistamista ei ole
kuitenkaan Euroopan unionissa ulotettu ra-
hoitusvalvontaviranomaisten oikeuteen mää-
rätä sellaisia seuraamuksia, jotka ovat tar-
peen puututtaessa esimerkiksi valvottavan
liiketoiminnassa, omistusrakenteessa tai joh-
don toiminnassa havaittuihin epäkohtiin.
Kansallisten säännösten epäyhtenäisyys saat-
taakin johtaa esimerkiksi siihen, että kan-
sainväliseen rahoitusalan konserniin kuulu-
viin yksittäisiin yrityksiin kohdistuvat val-
vontavaltuudet ovat erityisesti käytettävissä
olevan seuraamusvalikoiman laajuuden osal-
ta Suomessa rajoitetummat kuin tällaisen
konsernin valvontaan osallistuvissa muissa
Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

Rahoitusvalvonnan yleisenä tavoitteena
voidaan pitää luottamuksen säilymistä rahoi-
tusmarkkinoiden toimintaan. Tavoitteen saa-
vuttaminen edellyttää, että rahoitusmark-
kinoiden toiminta säilyy vakaana ja tehok-
kaana ja että rahoitusmarkkinoilla toteutuu
riittävä asiakkaan- ja sijoittajansuoja. Sama
tavoite, mutta osittain toisin keinoin ja val-
tuuksin, on myös valtiovarainministeriöllä
(lainsäädäntö, kriisienhallinta ja turvaverkot)
ja Suomen Pankilla (maksu- ja selvitysjärjes-
telmien valvonta) sekä osaltaan myös kilpai-
luviranomaisilla (yleinen kilpailuvalvonta)
sekä kuluttajaviranomaisilla (yleinen mark-
kinoinnin ja sopimusehtojen valvonta). Vi-
ranomaisilta edellytetään tiivistä keskinäistä
yhteistyötä sekä valmiutta omalta osaltaan
toimia tehtäviensä ja valtuuksiensa mukaises-
ti rahoitusmarkkinoiden vakauden ja tehok-
kuuden edistämiseksi sekä riittävän asiak-
kaan- ja sijoittajansuojan turvaamiseksi.

Ennakoivaa valvontaa ei tule tarkastella
pelkästään nykyistä tehokkaampien ja jous-
tavampien valvontavaltuuksien näkökulmas-
ta. Ennakoivaan valvontaan kuuluu olennai-
sena osana valvojan oma yhteiskunnallinen
vastuu, joka tasapainottaa tehokkaampia ja
valvojan itsenäistä harkintaa korostavia val-
vontavaltuuksia. Jos Rahoitustarkastuksen
toimintatapaa ja toimivaltuuksia ja siten yh-
teiskunnallista vaikutusvaltaa laajennetaan,
samassa yhteydessä on valvonnan vastuun-
alaisuuden, ennakoitavuuden ja läpinäkyvyy-

den vuoksi perusteltua muuttaa Rahoitustar-
kastuksen hallintoa siten, että siinä omaksu-
taan uusien toimintatapojen ja valtuuksien
edellyttämä tehtävien ja vastuun jako.

2. Nykyt i la

2.1. Lainsäädäntö

2.1.1. Yleistä

Rahoitustarkastus on rahoitusmarkkinoita
valvova viranomainen, joka perustettiin
vuonna 1993 Suomen Pankin yhteyteen. Ra-
hoitustarkastuksesta annetut perussäännökset
sisältyvät rahoitustarkastuslakiin (503/1993).
Lailla kumottiin pankkitarkastusvirastosta
annettu laki (1273/90) ja lakkautetun, valtio-
varainministeriön hallinnonalalla toimineen
pankkitarkastusviraston tehtävät siirrettiin
Rahoitustarkastukselle. Rahoitustarkastuksen
hallintoon sovelletaan rahoitustarkastuslain
lisäksi lakia Suomen Pankista (719/1997) ja
muita Suomen Pankkia koskevia säännöksiä,
jollei rahoitustarkastuslaissa toisin säädetä.
Vaikka Rahoitustarkastus toimii hallinnolli-
sesti keskuspankin yhteydessä, se on valvon-
tatoiminnassaan ja päätöksenteossaan itse-
näinen. Rahoitustarkastukseen sovelletaan
yleisiä viranomaisten toimintaa säänteleviä
lakeja, kuten hallintomenettelylakia
(598/1982) ja lakia viranomaisten toiminnan
julkisuudesta (621/1999).

Rahoitustarkastuksen valvottavia ovat lain
mukaan muun muassa kotimaiset talletus-
pankit ja muut luottolaitokset, talletussuoja-
rahasto ja eri pankkiryhmien vakuusrahastot,
panttilainauslaitokset, arvopaperipörssit, op-
tioyhteisöt, selvitysyhteisöt, arvopaperikes-
kus, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja
sijoittajien korvausrahasto. Rahoitustarkas-
tuksen valvottaviin kuuluu kaikkiaan lähes
500 yhteisöä, joista luottomarkkinoilla toi-
mivia yhteisöjä on noin 400 ja pääomamark-
kinoilla toimivia noin 100. Liikepankkeja ja
muita osakeyhtiömuotoisia luottolaitoksia on
26, säästöpankkeja 40, osuuspankkien yh-
teenliittymän jäsenosuuspankkeja 244 ja
muita osuuspankkeja 43. Ulkomaisten luotto-
laitosten edustustoja ja sivukonttoreita on 24.
Sijoituspalveluyrityksiä on 50 ja rahastoyhti-
öitä 24.
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Rahoitustarkastuksen tehtävänä on rahoi-
tustarkastuslain 4 §:n mukaan valvoa, että
valvottavat toimivat lakien, asetusten, viran-
omaisten antamien määräysten ja ohjeiden
sekä omien yhtiöjärjestystensä, sääntöjensä
ja ohjesääntöjensä mukaisesti. Rahoitustar-
kastus antaa laissa erikseen säädettyjen val-
tuuksiensa rajoissa määräyksiä valvottaville
sekä suorittaa valvottaviensa tarkastuksia.
Rahoitustarkastuksen tehtävänä on myös seu-
rata rahoitusmarkkinoilla vallitsevia olosuh-
teita sekä tehdä esityksiä niiden kulloinkin
vaatimiksi toimenpiteiksi. Säännöksen mu-
kaan Rahoitustarkastus toimii yhteistyössä
Vakuutusvalvontaviraston ja muiden rahoi-
tusmarkkinoita valvovien viranomaisten
kanssa.

2.1.2. Valtuudet

Rahoitustarkastuslaissa säädetään yleisistä,
kaikkiin valvottaviin sovellettavista Ra-
hoitustarkastuksen valtuuksista.

Rahoitustarkastuksen tietojensaannin var-
mistamiseksi Rahoitustarkastuksen edus-
tajalla on rahoitustarkastuslain 10 §:n nojalla
oikeus olla läsnä valvottavan päätös- ja hal-
lintovaltaa käyttävien elinten kokouksissa,
kuten yhtiökokouksessa ja hallituksen koko-
uksessa. Rahoitustarkastuksella on myös oi-
keus kutsua nämä kokoukset tarvittaessa
koolle. Rahoitustarkastuksen edustajalla on
myös oikeus käyttää kokouksissa puhevaltaa
sekä saada pöytäkirjaan merkityiksi ne huo-
mautukset, joihin edustaja katsoo olevan ai-
hetta.

Rahoitustarkastuksella on rahoitustarkas-
tuslain 11 §:n nojalla oikeus saada tarkastet-
tavakseen valvottavan toimipaikassa tehtä-
vänsä suorittamisen kannalta tarpeelliseksi
katsomansa valvottavaa ja sen asiakasta kos-
kevat asiakirjat ja muut tallenteet, kuten pöy-
täkirjat, kirjanpitoaineisto ja toimeksiannot.
Rahoitustarkastuksella on niin ikään oikeus
saada tarkastettavakseen valvottavan tieto-
jenkäsittely- ja muut järjestelmät sekä kassa-
ja muut varat. Valvottavan on ilman aihee-
tonta viivytystä toimitettava Rahoitustarkas-
tukselle sen pyytämät tiedot ja selvitykset.
Rahoitustarkastuksella on oikeus saada myös
valvottavan tilintarkastajalta kaikki valvotta-
vaa koskevat valvonnan kannalta tarpeelliset

tiedot, asiakirjat, muut tallenteet ja jäljennök-
set, jotka tilintarkastajalla on hallussaan. Ra-
hoitustarkastus voi saada myös jäljennökset
tilintarkastajan laatimista muistioista, pöytä-
kirjoista ja muista tilintarkastuksen yhteydes-
sä syntyneistä, valvottavan toimintaa koske-
vista asiakirjoista.

Valvottavan tilintarkastajalla on rahoitus-
tarkastuslain 11 a §:n nojalla velvollisuus il-
moittaa viipymättä Rahoitustarkastukselle
valvottavaa koskevasta seikasta tai päätök-
sestä, jonka tilintarkastaja on saanut tietoonsa
tilintarkastustehtäväänsä suorittaessaan ja
jonka voidaan katsoa olennaisesti vaaranta-
van valvottavan toiminnan jatkumisen tai
johtavan tilintarkastuskertomuksessa muistu-
tukseen tai tilinpäätöksen vahvistamista kos-
kevan kielteisen lausunnon esittämiseen.
Valvottavan tilintarkastaja on myös velvolli-
nen ilmoittamaan Rahoitustarkastukselle
edellä mainitusta seikasta tai päätöksestä,
jonka hän saa tietoonsa suorittaessaan teh-
täväänsä valvottavan kanssa samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluvassa yhteisössä.

Rahoitustarkastus voi rahoitustarkastuslain
12 §:n nojalla määrätä yhden tai useamman
tarkastajan suorittamaan valvottavan toimin-
taa koskevan erityistarkastuksen valvonnan
kannalta tarpeellisen asian selvittämiseksi.
Erityistarkastuksen suorittaja voi olla muukin
henkilö kuin Rahoitustarkastuksen virkamies.
Tällaisella erityistarkastusta suorittavalla
henkilöllä on tehtävässään samat tiedonsaan-
tioikeudet kuin Rahoitustarkastuksella.

Rahoitustarkastus voi rahoitustarkastuslain
13 §:n nojalla asettaa toimeenpanokiellon eli
kieltää valvottavan päätös- ja hallintovaltaa
käyttävien elinten ja sijoitusrahaston rahasto-
osuuden omistajien kokouksen tekemän pää-
töksen tai suunnitteleman toimenpiteen toteu-
tuksen tai muun menettelyn. Rahoitustar-
kastus voi antaa kiellon, jos päätös, toimen-
pide tai menettely on ristiriidassa lain, ase-
tuksen, niiden nojalla annetun määräyksen
taikka valvottavan yhtiöjärjestyksen, ohje-
säännön tai sääntöjen kanssa. Rahoitustarkas-
tus voi lisäksi velvoittaa valvottavan ryhty-
mään toimenpiteisiin täytäntöönpanon pe-
ruuttamiseksi tai oikaisun aikaansaamiseksi,
jos valvottava on ehtinyt panna päätöksen tai
toimenpiteen täytäntöön.

Rahoitustarkastuslain 14 §:n mukaan Ra-
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hoitustarkastuksella on oikeus antaa val-
vottavalle sen kirjanpitoa koskevia määräyk-
siä. Rahoitustarkastus voi myös tehdä valtio-
varainministeriölle esityksen siitä, että minis-
teriö rajoittaisi valvottavan osingonjakoa tai
vuosivoiton käyttöä muuhun tarkoitukseen
kuin valvottavan vakavaraisuuden vahvista-
miseen. Rahoitustarkastus voi tehdä tällaisen
esityksen, jos se katsoo, että valvottava, jolle
on laissa asetettu vakavaraisuusvaatimus, ei
ole tilinpäätöksessään tehnyt riittäviä poistoja
tai varauksia. Voitonkäytön rajoittaminen voi
tulla kysymykseen tilanteessa, jossa voiton
jakaminen voisi vaarantaa valvottavan toi-
minnan jatkumisen.

Rahoitustarkastus voi rahoitustarkastuslain
15 §:n nojalla määrätä asiamiehen val-
vomaan valvottavan toimintaa, jos valvotta-
van asiain hoidossa on esiintynyt taitamat-
tomuutta, varomattomuutta tai väärinkäy-
töksiä tai muu erityinen syy sitä edellyttää.
Rahoitustarkastus voi myös määrätä asiamie-
hen valvomaan valvottavan konkurssipesän
rahaksi muuttoa. Asiamiehellä on vastaava
koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeus sekä tar-
kastus- ja tietojensaantioikeus kuin Rahoitus-
tarkastuksella.

Rahoitustarkastuksella on rahoitustarkas-
tuslain 15 a §:n nojalla oikeus kieltää tal-
letuspankkia vastaanottamasta talletuksia tai
rajoittaa talletusten vastaanottamista, jos Ra-
hoitustarkastuksella on pankin taloudellisen
tilan perusteella aihetta epäillä, että pankkia
ilmeisesti uhkaa selvitystilaan joutuminen ja
että talletussuojarahasto voi ilmeisesti joutua
korvaamaan pankin tallettajien saamiset.
Kielto tai rajoitus voidaan antaa enintään
kolmen kuukauden ajaksi.

Rahoitustarkastuksella on rahoitustarkas-
tuslain 15 b §:n nojalla myös oikeus enintään
kolmeksi kuukaudeksi kieltää sijoituspalve-
luyritystä tai luottolaitosta tarjoamasta sijoi-
tuspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoi-
tettuja sijoituspalveluja tai säilytys- ja hoito-
palvelua, jos Rahoitustarkastuksella on sijoi-
tuspalveluyrityksen tai luottolaitoksen talou-
dellisen tilan perusteella aihetta epäillä, että
sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta ilmei-
sesti uhkaa maksukyvyttömyys ja että sijoit-
tajien korvausrahasto voi ilmeisesti joutua
korvaamaan sijoittajien saamiset.

Rahoitustarkastus voi rahoitustarkastuslain

16 §:n nojalla muuttaa antamansa luvan ehto-
ja tai peruuttaa luvan. Jos toimivalta luvan
antamisessa on valtiovarainministeriöllä, Ra-
hoitustarkastus voi esittää ministeriölle, että
ministeriö muuttaisi antamansa luvan ehtoja
tai peruuttaisi luvan. Edellytyksenä on, että
valvottava on olennaisesti rikkonut Rahoitus-
tarkastuksen tai valtiovarainministeriön an-
taman luvan ehtoja tai että olosuhteissa, joi-
den vallitessa lupa on myönnetty, on tapah-
tunut olennaisia muutoksia.

Rahoitustarkastuslain 23 §:n mukaan Ra-
hoitustarkastus voi asettaa valvottavalle uh-
kasakon ja tuomita sen maksettavaksi, jos
valvottava tai valvottavan toimeksiannosta
toiminut ei ole toiminnassaan noudattanut la-
kia tai asetuksia tai niiden nojalla annettuja
päätöksiä ja määräyksiä, yhtiöjärjestystä,
sääntöjä tai ohjesääntöä. Rahoitustarkastuk-
sessa uhkasakon asettamisesta päättää Rahoi-
tustarkastuksen johtaja ja uhkasakon tuomit-
see maksettavaksi Rahoitustarkastuksen joh-
tokunta.

Rahoitustarkastuslain lisäksi aineellisessa
rahoitusmarkkinalainsäädännössä on sään-
nöksiä siitä, millä tavoin Rahoitustarkastus
voi hoitaa valvontatehtäväänsä ja miten se
voi puuttua valvottavan toimintaan. Aineelli-
seen rahoitusmarkkinalainsäädäntöön sisäl-
tyvät keskeiset valtuudet voidaan jakaa lähtö-
kohtaisesti kahteen ryhmään. Ensimmäisen
ryhmän muodostavat valtuudet antaa tarkem-
pia määräyksiä lain soveltamisesta, kuten
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa sää-
detty valtuus antaa tarkempia määräyksiä
luottolaitoksen tilinpäätöksen laatimisesta.
Toisen ryhmän muodostavat valtuudet tarvit-
taessa puuttua yksittäisen valvottavan hallin-
toon ja toimintaan laissa erikseen säädetyissä
tilanteissa, esimerkiksi oikeus vastustaa
huomattavan omistusosuuden hankintaa luot-
tolaitoksessa.

2.1.3. Hallinto

Rahoitustarkastus on päällikkövirasto, jon-
ka toimintaa johtaa johtaja. Toiminnan ylei-
nen ohjaus- ja valvontavastuu on johtokun-
nalla, minkä lisäksi johtokunnalla on useita
hallinnollisia tehtäviä. Lisäksi pankkivaltuus-
tolla on Rahoitustarkastuksen hallintoon kuu-
luvia tehtäviä. Rahoitustarkastus toimii hal-
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linnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mut-
ta on päätöksenteossaan riippumaton Suomen
Pankista.

Pankkivaltuuston tehtävänä on nimittää
kolme Rahoitustarkastuksen johtokunnan jä-
sentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
Suomen Pankin, valtiovarainministeriön ja
sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta.
Pankkivaltuusto määrää johtokunnan pu-
heenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä joh-
tokunnan esityksestä johtajan sijaisen. Lisäk-
si pankkivaltuusto vahvistaa Rahoitustar-
kastuksen työjärjestyksen johtokunnan esi-
tyksestä ja päättää johtajan virkasuhteeseen
liittyvistä asioista.

Rahoitustarkastuksen johtokuntaan kuulu-
vat Rahoitustarkastuksen johtaja, Vakuu-
tusvalvontaviraston ylijohtaja sekä kolme
muuta jäsentä. Rahoitustarkastuksen johto-
kunnan tehtävänä on vahvistaa Rahoitustar-
kastuksen valvontaa koskevat ohjeet asioista,
jotka ovat merkittäviä tai periaatteellisia ja
laajakantoisia valvonnan kannalta tai joilla
muuten on yleistä merkitystä. Johtokunta
vahvistaa myös ne valvottaville annettavat
määräykset ja ohjeet, joita johtokunta ei ole
siirtänyt johtajan vahvistettavaksi. Johtokun-
ta päättää valvontamaksuista ja huolehtii ra-
hoitusmarkkinoita valvovien viranomaisten
yhteistyön kehittämisestä sekä vahvistaa Va-
kuutusvalvontaviraston kanssa tehtävän yh-
teistyön periaatteet. Johtokunta ratkaisee sel-
laiset Rahoitustarkastuksen sisäistä hallintoa
koskevat asiat, jotka työjärjestyksessä määrä-
tään johtokunnan ratkaistaviksi. Johtokunta
käsittelee Rahoitustarkastuksen vuotuisen ta-
lousarvion ja toimittaa vuotuisen kertomuk-
sen Rahoitustarkastuksen toiminnasta pank-
kivaltuustolle. Rahoitustarkastuksen aset-
taman uhkasakon tuomitsee maksettavaksi
johtokunta. Johtokunta ratkaisee lisäksi ne
laajakantoiset periaatteellisesti tärkeät asiat,
jotka johtaja saattaa sen käsiteltäväksi. Joh-
tokunta ei voi itse vaatia jonkin asian käsitte-
lemistä johtokunnassa, vaan johtokunnan kä-
siteltäväksi saatettavista muista kuin laissa
nimenomaisesti mainituista asioista päättää
Rahoitustarkastuksen johtaja.

Rahoitustarkastuksen toimintaa johtaa ja
sen päätökset tekee johtaja. Rahoitustarkas-
tuksen johtajan tehtäviin kuuluvat kaikki ne
asiat, joita ei ole nimenomaisesti annettu joh-

tokunnan tehtäväksi. Johtaja vastaa siitä, että
Rahoitustarkastukselle kuuluvat tehtävät hoi-
detaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti.

Johtajan apuna toimii neuvoa-antava johto-
ryhmä, jonka pitää ennen asian esittelemistä
johtajan tai johtokunnan ratkaistavaksi käsi-
tellä asiat, jotka koskevat Rahoitustarkastuk-
sen toiminnan ja sen kehittämisen yleisiä
suuntaviivoja. Neuvoa-antava johtoryhmä
käsittelee lisäksi ne asiat, joilla on periaat-
teellista ja laajakantoista merkitystä sekä toi-
mintasuunnitelman ja toimintakertomuksen
ja niihin liittyvät keskeiset asiat. Lisäksi ryh-
mä käsittelee valvottaville annettavien mää-
räysten ja ohjeiden yleisperiaatteita sekä eri-
tyistarkastuksen määräämistä, asiamiehen
asettamista, uhkasakon asettamista ja anne-
tun luvan muuttamista tai peruuttamista kos-
kevat asiat.

Rahoitustarkastuksen johtajan nimittää ta-
savallan presidentti. Kun Rahoitustarkas-
tuksen johtajan virka tulee avoimeksi, pank-
kivaltuuston tehtävänä on ryhtyä toimenpitei-
siin johtajan viran täyttämiseksi. Pankkival-
tuusto tekee esityksen valtioneuvostolle so-
pivan henkilön nimittämisestä Rahoitustar-
kastuksen johtajan virkaan. Johtajan kelpoi-
suusvaatimuksista ei ole laissa säännöksiä.

Rahoitustarkastuksen ylimmät virkamiehet
johtajaa lukuun ottamatta nimittää ja irtisa-
noo Rahoitustarkastuksen johtokunta. Johtaja
nimittää ja irtisanoo muut kuin ylimmät vir-
kamiehet.

2.1.4. Toimiluvat

Rahoituspalvelun tarjoajalla tulee pääsään-
töisesti olla toimilupa. Toimiluvan myön-
tämisestä päättää kaikkien valvottavien osalta
valtiovarainministeriö, jonka on pyydettävä
lupahakemuksesta Rahoitustarkastuksen lau-
sunto. Eräissä tapauksissa valtiovarainmi-
nisteriön tulee pyytää lausunto myös muilta
tahoilta, kuten Suomen Pankilta, talletus-
suojarahastolta tai sijoittajien korvausra-
hastolta.

Valtiovarainministeriö tekee päätöksen
myös toimiluvan peruuttamisesta, samoin
kuin toimiluvan mukaisen toiminnan rajoit-
tamisesta
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Luottolaitokset ja ulkomaisten luottolaitosten
sivukonttorit

Luottolaitostoiminnasta annetun lain
(1607/1993) mukaan luottolaitokselle on
myönnettävä toimilupa, jos luottolaitos täyt-
tää sen perustamiselle ja toiminnalle laissa
säädetyt vaatimukset ja saadun selvityksen
mukaan voidaan varmistua muun muassa sii-
tä, että luottolaitosta tullaan johtamaan am-
mattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten
liikeperiaatteiden mukaisesti eikä luot-
tolaitoksen ja muun henkilön tai luonnollisen
henkilön välillä oleva merkittävä sidonnai-
suus estä luottolaitoksen tehokasta valvontaa.

Luottolaitoksen toimilupa voidaan peruut-
taa Rahoitustarkastuksen esityksestä. Toi-
milupa voidaan peruuttaa lain mukaan muun
muassa siinä tapauksessa, että luottolaitoksen
toiminnassa on olennaisesti rikottu lakia tai
asetuksia taikka luvan myöntämiselle säädet-
tyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa. Luot-
tolaitoksen toimintaa voidaan Rahoitustar-
kastuksen esityksestä väliaikaisesti rajoittaa,
jos luottolaitoksen hoidossa on todettu taita-
mattomuutta tai varomattomuutta ja on il-
meistä, että se voi vahingoittaa rahoitus-
markkinoiden vakautta tai velkojien etua.

Ulkomaalaisen luotto- ja rahoituslaitoksen
toiminnasta Suomessa annetun lain
(1608/1993) mukaan Euroopan talousalueen
ulkopuolella sijaitsevassa valtiossa toimi-
luvan saaneen luottolaitoksen on haettava
toimilupa Suomeen perustettavalle sivukont-
torille. Sivukonttorin toimilupa on myönnet-
tävä, jos luottolaitoksen toiminta on vakaata
ja sen julkinen valvonta on riittävällä tavalla
järjestetty. Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa toimiluvan saaneen luottolai-
toksen sivukonttorilta ei vaadita erillistä si-
vukonttoritoimilupaa.

Panttilainauslaitokset

Panttilainauslaitoksen toimiluvan myöntä-
mistä ja peruuttamista koskevat periaatteet
vastaavat olennaisilta osiltaan, mitä luottolai-
toksista säädetään. Panttilainauslaitoksen toi-
miluvasta säädetään panttilainauslaitoksista
annetussa laissa (1353/1992).

Arvopaperipörssi, selvitysyhteisöt, optioyh-
teisöt ja arvopaperikeskus

Arvopaperimarkkinalain (495/1989) mu-
kaan lupa arvopaperipörssitoiminnan har-
joittamiseen on myönnettävä suomalaiselle
osakeyhtiölle, jolla on luotettava hallinto,
riittävät taloudelliset toimintaedellytykset ja
jonka toiminnan järjestäminen sekä toimin-
nassa noudatettavat säännöt tarjoavat riittä-
vän suojan sijoittajille, jollei toiminnan aloit-
taminen ole yleisen edun vastaista.

Arvopaperipörssin toimilupa voidaan pe-
ruuttaa muun muassa silloin, kun arvopa-
peripörssin toiminnassa on olennaisesti rikot-
tu lakia tai asetusta tai viranomaisten niiden
nojalla antamia määräyksiä, toimiluvan ehto-
ja tai arvopaperipörssin sääntöjä.

Selvitysyhteisön toimiluvan myöntämis- ja
peruuttamisedellytykset, joista säädetään niin
ikään arvopaperimarkkinalaissa, vastaavat
pääsääntöisesti arvopaperipörssin toimiluvan
myöntämisen ja peruuttamisen edellytyksiä.
Sama koskee optioyhteisön toimiluvan
myöntämis- ja peruuttamisedellytyksiä, joista
säädetään kaupankäynnistä vakioiduilla opti-
oilla ja termiineillä annetussa laissa
(772/1988). Arvo-osuusjärjestelmästä anne-
tun lain (826/1991) mukaan suomalaiselle
osakeyhtiölle voidaan myöntää arvopaperi-
keskuksen toimilupa, jos yhtiö tekee toden-
näköiseksi, että se pystyy käsittelemään
kaikkia arvo-osuusjärjestelmään liitettyjä ar-
vo-osuuksia, selvittämään arvo-osuuksilla
tehtyjä kauppoja ja muita luovutuksia sekä
huolehtimaan kaikista laissa säädetyistä teh-
tävistä luotettavasti ja arvo-osuusjärjestelmän
tarkoituksenmukaisen kehityksen turvaavalla
tavalla.

Arvopaperikeskuksen toimilupa voidaan
peruuttaa, jos arvopaperikeskuksen toimin-
nassa on olennaisesti poikettu lain tai asetuk-
sen säännöksestä taikka viranomaisen näiden
nojalla antamasta määräyksestä, arvopaperi-
keskuksen säännöistä, toimilupaan liittyvistä
ehdoista tai rajoituksista taikka jos toimi-
luvan myöntämiselle säädettyjä edellytyksiä
ei enää ole olemassa.

Rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt

Sijoitusrahastolain (48/1999) mukaan suo-
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malaiselle osakeyhtiölle voidaan myöntää
toimilupa sijoitusrahastotoiminnan harjoitta-
miseen. Tällaisen rahastoyhtiön toimiluvan
myöntämisen edellytyksenä on muun muas-
sa, että yhtiöllä on riittävät taloudelliset toi-
mintaedellytykset ja että voidaan pitää toden-
näköisenä, että yhtiötä tullaan hoitamaan luo-
tettavasti, ammattitaitoisesti sekä järkevien ja
vakaiden liiketapaperiaatteiden mukaisesti.

Rahastoyhtiön toimilupa voidaan peruuttaa
kokonaan tai osittain joko lopullisesti tai vä-
liaikaisesti, jos rahastoyhtiön toiminnassa on
esimerkiksi rikottu olennaisesti lakia tai ase-
tuksia, rahastoyhtiön yhtiöjärjestystä, toimi-
luvan ehtoja tai rahastoyhtiön hallinnoiman
sijoitusrahaston sääntöjä.

Sijoitusrahastolaissa säädetään lisäksi toi-
milupavelvollisuus laissa tarkoitetuille säi-
lytysyhteisölle.

Sijoituspalveluyritykset ja ulkomaisten sijoi-
tuspalveluyritysten sivuliikkeet

Sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(579/1996) säädetään toimiluvan myöntä-
misestä sijoituspalveluyritykselle. Sijoitus-
palveluyrityksen toimiluvan myöntämisen
edellytyksenä on muun muassa, että sijoitus-
palveluyrityksellä on luotettava hallinto, riit-
tävät taloudelliset toimintaedellytykset eikä
sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeushen-
kilön tai luonnollisen henkilön välillä oleva
merkittävä sidonnaisuus estä sijoituspalvelu-
yrityksen tehokasta valvontaa. Sijoituspal-
veluyrityksen toimilupa voidaan peruuttaa
joko kokonaan tai osittain, jos sijoituspal-
veluyrityksen toiminnassa on olennaisesti ri-
kottu lakia, asetuksia tai viranomaisen niiden
nojalla antamia määräyksiä, toimiluvan ehto-
ja taikka yhtiöjärjestystä.

Sijoituspalveluyritykselle voidaan myöntää
lupa sivuliikkeen perustamiseen muuhun
kuin Euroopan talousalueella sijaitsevaan
valtioon, jos sivuliikkeen valvonta on riittä-
vällä tavalla järjestettävissä ja jos sijoituspal-
veluyrityksen taloudellinen tila ja hallinto
huomioon ottaen sivuliikkeen perustaminen
on perusteltua.

Ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetun lain (580/1996) mukaan Suomeen
perustettavaa sivuliikettä varten Euroopan ta-

lousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimilu-
van saaneelle ulkomaiselle sijoituspalveluyri-
tykselle voidaan myöntää toimilupa, jos sijoi-
tuspalveluyrityksen taloudelliset toiminta-
edellytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle
sijoituspalvelun tarjoamiselle asetettavat vaa-
timukset. Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa toimiluvan saaneen sijoi-
tuspalveluyrityksen sivuliikkeeltä ei vaadita
erillistä sivukonttoritoimilupaa.

2.1.5. Sääntöjen vahvistaminen

Aineellisessa rahoitusmarkkinalainsäädän-
nössä on säännöksiä eräiden rahoitus-
markkinoilla toimivien yhteisöjen sääntöjen
vahvistamisesta. Jos yhteisön sääntöjen tai
yhtiöjärjestyksen vahvistaminen viranomai-
sessa on edellytys yhteisön rekisteröinnille,
valtiovarainministeriö tekee päätöksen asias-
sa. Valtiovarainministeriön on ennen sääntö-
jen vahvistamista pyydettävä Rahoitus-
tarkastuksen lausunto. Eräissä tapauksissa
ministeriön on pyydettävä lausunto myös
muilta tahoilta, esimerkiksi Suomen Pankilta.
Valtiovarainministeriö vahvistaa myös sään-
töjen muutokset.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain mu-
kaan ministeriö vahvistaa vakuusrahastojen
ja talletussuojarahaston säännöt ja sääntö-
muutokset. Laissa on säännöksiä sääntöjen
vähimmäissisällöstä. Osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksis-
ta annetun lain (1504/2001) mukaan ministe-
riö vahvistaa osuuspankkien yhteenliittymän
keskusyhteisön säännöt ja sääntömuutokset.

Arvopaperimarkkinalaissa säädetään arvo-
paperipörssin, muun julkisen kaupankäynnin,
selvitysyhteisön ja selvitysrahaston säännöis-
tä. Arvopaperipörssin sääntöjen on sisällettä-
vä lakia täydentävät määräykset esimerkiksi
siitä, miten ja millä perusteilla arvopaperi
otetaan kaupankäynnin kohteeksi, miten ja
milloin kaupankäynti pörssilistalla tapahtuu
sekä miten ja millä perusteilla pörssivälittä-
jän ja pörssimeklarin oikeudet myönnetään ja
peruutetaan. Arvopaperien muun julkisen
kaupankäynnin sääntöjen on sisällettävä vas-
taavat tiedot kuin arvopaperipörssin sääntö-
jen. Valtiovarainministeriö voi myös vaatia
vahvistamissaan säännöissä olevien määräys-
ten sisältöä muutettavaksi tai täydennettäväk-
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si. Säännöille annettu vahvistus voidaan pe-
ruuttaa, jos arvopaperien julkisessa kaupan-
käynnissä on olennaisesti rikottu lakia, ase-
tuksia tai viranomaisten niiden nojalla anta-
mia määräyksiä tai julkisen kaupankäynnin
sääntöjä taikka jos sääntöjen vahvistamiselle
säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa.

Selvitysyhteisön sääntöjen tulee sisältää la-
kia täydentävät määräykset muun muassa sii-
tä, millaisia arvopapereita otetaan selvitys-
toiminnan kohteeksi, miten ja milloin selvi-
tystoiminta järjestetään ja miten yhteisön
maksuvalmius turvataan. Säännöt on vahvis-
tettava, jos ne täyttävät luotettavan selvi-
tysyhteisön toiminnan vaatimukset ja jos nii-
den sekä selvitysyhteisön toiminnasta annet-
tujen säännösten ja määräysten ja hyvän ta-
van noudattamisen riittävästä ja luotettavasta
valvonnasta on huolehdittu asianmukaisesti.
Ministeriö voi määrätä sääntöjen sisältöä
muutettavaksi tai täydennettäväksi.

Arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa
säädetään arvopaperikeskuksen ja kirjaus-
rahaston säännöistä. Arvopaperikeskuksen
säännöissä määrätään laissa säädettyjen teh-
tävien lisäksi tarkemmin arvopaperikeskuk-
sen toiminnasta. Jos Suomen Pankin lausunto
on pankin lakisääteisiin tehtäviin kuuluvissa
kysymyksissä kielteinen, ei sääntöjä tältä
osin saa vahvistaa. Valtiovarainministeriö
voi arvo-osuusjärjestelmää kohtaan tunnetun
luottamuksen vahvistamiseksi tai muusta eri-
tyisen painavasta syystä määrätä vahvista-
missaan säännöissä olevien määräysten sisäl-
töä muutettavaksi tai täydennettäväksi.

Laissa kaupankäynnistä vakioiduilla opti-
oilla ja termiineillä säädetään optioyhteisön
säännöistä. Optioyhteisön sääntöjen tulee si-
sältää lakia täydentävät määräykset optioyh-
teisötoiminnasta ja optiokauppojen selvityk-
sestä sijoitusrahastolain mukaisesti.

Rahoitustarkastus vahvistaa sijoitusrahas-
todirektiivin (85/611/ETY) mukaisten sijoi-
tusrahastojen säännöt. Sijoitusrahaston sään-
nöt ja niiden muutokset on vahvistettava, jos
ne ovat lain mukaiset ja selkeät. Direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle jäävien erikois-
sijoitusrahaston säännöt ja niiden muutokset
vahvistaa valtiovarainministeriö. Erikoissi-
joitusrahaston säännöt ja niiden muutokset
on vahvistettava, jollei saadun selvityksen
perusteella voida pitää todennäköisenä, että

rahoitusmarkkinoiden vakaus tai toimivuus
vaarantuisi. Sääntöjä vahvistettaessa voidaan
asettaa toimintaa koskevia rajoituksia ja eh-
toja.

Sijoittajien korvausrahastolla on sijoitus-
palveluyrityksistä annetun lain mukaan ol-
tava säännöt, jotka turvaavat rahaston toi-
minnan ja sen lakisääteisten tehtävien hoita-
misen. Sääntöjen tulee sisältää muun muassa
määräykset siitä, miten ja millä perusteilla
korvausrahaston kannatusmaksu ja hallin-
nointikustannukset määrätään ja jaetaan kor-
vausrahaston jäsenten kesken sekä miten
korvausrahaston vähimmäispääoma kartute-
taan siirtymäaikana ja syntyneen korvausta-
pauksen jälkeen. Säännöissä on myös mää-
rättävä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
Suomessa olevan sivuliikkeen ja ulkomaisen
luottolaitoksen Suomessa olevan sivukont-
torin liittymisestä korvausrahastoon, korva-
usrahaston liittymismaksun perusteista ja
korvausrahaston korvausvelvollisuuden pe-
rusteista.

2.2. Käytäntö

2.2.1. Valvontatoiminta

Rahoitustarkastus on korostanut valvonta-
työssään omistajien ja johdon vastuuta val-
vottavien sisäisestä valvonnasta ja riskienhal-
linnasta. Nämä ovat myös Rahoitus-
tarkastuksen valvonnan keskeisiä painopiste-
alueita. Olennainen osa valvontatyötä ovat
myös tarkastukset, jotka suunnataan markki-
noiden toiminnan ja riskien kannalta keskei-
siin valvottaviin. Rahoitustarkastus tekee li-
säksi teematarkastuksia tarpeen mukaan.
Valvottavien raportoinnin avulla Rahoitus-
tarkastus seuraa valvottavien taloudellista
asemaa, riskinottoa ja toimintaedellytyksiä.

Arvopaperimarkkinoilla Rahoitustarkastus
valvoo markkinoiden menettelytapoja ja ar-
vopaperien liikkeeseenlaskijoiden tiedonan-
tovelvollisuuden noudattamista sekä tutkii
epäiltyjä sisäpiiritiedon väärinkäytön tapauk-
sia ja muita arvopaperimarkkinarikoksia. Ra-
hoitustarkastus pyrkii toiminnallaan vaikut-
tamaan arvopaperikaupan ja selvitystoimin-
nan sujuvuuteen ja toimintavarmuuteen.

Valvottaviin kohdistuva Rahoitustarkastuk-
sen valvonta jakaantuu jatkuvaan valvontaan
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ja varsinaiseen tarkastustoimintaan. Jatku-
vaan valvontaan kuuluu Rahoitustarkastuk-
selle säännöllisesti toimitettavien raporttien
läpikäynti, analysointi sekä raporteista ilme-
nevien poikkeamien edellyttämä päätöksen-
teko. Velvollisuudesta laatia raportteja ja
toimittaa ne säännöllisesti Rahoitustarkastuk-
selle säädetään aineellisessa rahoitusmarkki-
nalainsäädännössä. Rahoitustarkastus valvoo
raporttien avulla sitä, että valvottavat noudat-
tavat laissa säädettyjä velvollisuuksia ja täyt-
tävät niiden taloudelliselle asemalle laissa
säädetyt vaatimukset.

Rahoitustarkastus toimii yhteistyössä mui-
den viranomaisten, erityisesti valtiovarain-
ministeriön, Suomen Pankin ja Vakuutusval-
vontaviraston kanssa. Yhteistyö ulkomaisten
valvontaviranomaisten kanssa on tiivistä ja
kasvavaa.

2.2.2. Valtuuksien käyttö

Rahoitustarkastuslaissa säädettyjen valvon-
tavaltuuksien käyttö riippuu ensisijaisesti
käytännössä kulloinkin esiin tulevista ongel-
mista. Käytettävän valtuuden valinta tapah-
tuu tapauskohtaisen harkinnan jälkeen ja
riippuu olennaisesti havaitun ongelman va-
kavuudesta ja siitä, mihin ja millä tavoin val-
vontatoimella halutaan vaikuttaa. Tästä syys-
tä eri valtuuksien käytössä on lukumääräi-
sesti merkittäviä eroja.

Rahoitustarkastuksen edustaja on ollut joi-
takin kertoja lain nojalla läsnä valvottavan
yhtiökokouksessa sekä hallintoneuvoston ja
hallituksen kokouksissa. Rahoitustarkastus
on myös muutamissa yksittäisissä tapauksis-
sa kutsunut koolle valvottavan päätös- ja hal-
lintovaltaa käyttävän elimen.

Tarkastus- ja tietojensaantioikeuden käyttö
on Rahoitustarkastuksen säännöllisen val-
vontatyön perusedellytys. Sen sijaan Rahoi-
tustarkastus ei ole toistaiseksi saanut ilmoi-
tuksia valvottavan tilintarkastajalta valvotta-
vaa koskevasta seikasta tai päätöksestä, jonka
voidaan katsoa olennaisesti rikkovan valvot-
tavaa tai sen toimintaa koskevia lakeja, ase-
tuksia tai hallinnollisia määräyksiä.

Rahoitustarkastus on määrännyt 14 erityis-
tarkastusta, joissa on selvitetty valvonnan
kannalta tarpeellisia kysymyksiä. Tarkastuk-
sia ovat suorittaneet muun muassa tilintar-

kastajat ja asianajajat. Tarkastusten aiheina
ovat olleet muun muassa kirjanpidon luotet-
tavuus, luottosalkun laatukysymykset sekä
toiminnan hallinnollinen luotettavuus.

Rahoitustarkastuksella on oikeus kieltää
valvottavan tekemän päätöksen täytäntöön-
pano, jos tehty päätös on esimerkiksi lain tai
asetuksen vastainen. Jos päätös on jo ehditty
panna täytäntöön, Rahoitustarkastus voi vaa-
tia sen osalta korjaus- tai oikaisutoimenpitei-
tä. Rahoitustarkastus on joissain yksittäisissä
tapauksissa käyttänyt oikeuttaan toimeenpa-
nokiellon määräämiseen.

Rahoitustarkastus on antanut toimintansa
aikana valvottavilleen kirjanpitoon liittyviä
määräyksiä. Rahoitustarkastus ei ole sen si-
jaan tehnyt valtiovarainministeriölle valvot-
tavan vuosivoiton käytön rajoittamista kos-
kevia esityksiä.

Rahoitustarkastus voi asettaa asiamiehen
valvomaan valvottavan toimintaa, jos esi-
merkiksi valvottavan asioiden hoitaminen on
varomatonta tai siihen sisältyy vää-
rinkäytöksiä. Rahoitustarkastus on määrännyt
seitsemässä tapauksessa asiamiehen valvo-
maan valvottavan toimintaa. Osa tapauksista
liittyy pankkikriisiaikaan.

Rahoitustarkastuksella on oikeus kieltää
talletuspankilta talletusten vastaanottaminen
kolmen kuukauden määräajaksi taikka rajoit-
taa talletusten vastaanottoa. Rahoitustarkas-
tus ei ole toistaiseksi käyttänyt tätä valtuutta.
Sen sijaan Rahoitustarkastus on rahoitustar-
kastuslain nojalla yhden kerran kieltänyt val-
vottavaa tarjoamasta sijoituspalveluyrityksis-
tä annetussa laissa tarkoitettuja sijoitus-
palveluja.

Rahoitustarkastus voi tietyissä tapauksissa
muuttaa antamansa luvan ehtoja tai peruuttaa
luvan taikka esittää valtiovarainministeriölle,
että tämä muuttaisi antamansa luvan ehtoja
tai peruuttaisi luvan. Rahoitustarkastus on
muuttanut joidenkin antamiensa lupien ehtoja
siitä syystä, että olosuhteissa on tapahtunut
muutos luvan myöntämisen jälkeen. Rahoi-
tustarkastus ei ole esittänyt kertaakaan minis-
teriölle ehtojen muuttamista.

Rahoitustarkastus voi eräissä tapauksissa
uhkasakolla velvoittaa valvottavan täyt-
tämään velvoitteensa. Rahoitustarkastus on
kerran velvoittanut valvottavan uhkasakon
uhalla esittämään vaatimansa selvityksen.
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Uhkasakkoa ei kuitenkaan tuomittu makset-
tavaksi.

2.3. Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-
nen lainsäädäntö

2.3.1. Valvontaviranomaisten valtuuksia
koskevat kansainväliset suositukset

Baselin pankkivalvontakomitean suositukset
pankkien valvonnasta ja vakavaraisuudesta

Baselin pankkivalvontakomitea (Basel
Committee on Banking Supervision, jäl-
jempänä Baselin komitea) on keskeinen kan-
sainvälisen elin, joka arvioi pankkitoiminnan
valvonnan kehittämistä sekä valmistelee val-
vonnan standardeja. Tärkeimmät valvonta-
viranomaisten toimivaltuuksia ja pankkival-
vontaa koskevat periaatteet sisältyvät komi-
teassa laadittuihin tehokkaan pankkivalvon-
nan perusperiaatteisiin (The Core Principles
for Effective Banking Supervision, 1997) se-
kä suosituksiin luottolaitoksilta edellytettä-
västä vakavaraisuudesta (The Basel Capital
Accord, 1988), joka on parhaillaan uudistet-
tavana. Baselin komitean laatimat pankkival-
vonnan järjestämisen pääperiaatteet ja vaka-
varaisuussuositukset on otettu käyttöön lähes
maailmanlaajuisesti. Valvontaperiaatteet ja
vakavaraisuusstandardit ovat periaatteessa
suosituksia, mutta käytännössä niiden nou-
dattamista pidetään edellytyksinä hyvin jär-
jestetylle ja luotettavalle pankkitoiminnalle.

Pankkivalvonnan perusperiaatteiden lähtö-
kohtana on, että valvonnalle on määritelty
selkeä tavoite ja vastuut. Valvontaviranomai-
selle on taattava riippumaton asema ja riittä-
vät voimavarat. Valvontatoiminnan tulee pe-
rustua lainsäädäntöön, jossa säädetään pank-
kitoiminnan harjoittamisen luvanvaraisuu-
desta, tarkastusvaltuuksista sekä pankkitoi-
minnan lainmukaisuuden ja vakavaraisuuden
valvontaa koskevista toimivaltuuksista ja
pankkitarkastajien oikeudellisesta suojasta.
Edelleen lähtökohtana tulee olla säännökset
tarkastustietojen vaihdettavuudesta valvonta-
viranomaisten kesken sekä tarkastustietojen
luottamuksellisuudesta.

Pankkivalvonnan periaatteisiin sisältyvät
lisäksi yksityiskohtaisemmat suositukset
muun muassa pankkitoiminnan luvanvarai-

suuden ehdoista, pankkitoiminnan harjoitta-
misen rakenteista, vakavaraisuuden säänte-
lystä ja valvonnasta, jatkuvan valvonnan jär-
jestämisestä, valvojan toimivaltuuksista sekä
valvonnan järjestämisestä ja valvojien yhteis-
työstä rajat ylittävässä pankkitoiminnassa.

IOSCO:n suositukset arvopaperimarkkinavi-
ranomaisten toimivaltuuksista

Arvopaperimarkkinoiden valvontaviran-
omaisten kansainvälinen yhteistyöjärjestö
(International Organisation of Securities
Commissions, jäljempänä IOSCO), on syys-
kuussa 1998 antanut 30 suositusta, jotka toi-
mivan ja tehokkaan arvopaperimarkkinoiden
valvonnan tulisi täyttää. Nämä suositukset,
jotka on päivitetty helmikuussa 2002, koske-
vat muun muassa arvopaperimarkkinoiden
valvonnan rakennetta ja valvonnan järjestä-
mistä, itsesääntelyä, valvonnan toteuttamista
ja sanktioita, eri valvontaelinten välistä yh-
teistyötä, arvopaperien liikkeeseenlaskijoita,
sijoitusrahastoja, sijoituspalvelujen tarjontaa
sekä jälkimarkkinoiden toimintaa.

Valvonnan järjestämistä koskevien suosi-
tusten mukaan valvontaviranomaisten vel-
vollisuuksien tulisi olla selkeästi ja objektii-
visesti määritelty. Viranomaisen tulee olla
toisaalta toiminnassaan riippumaton mutta
toisaalta myös asianmukaisesti vastuussa
toiminnastaan.

Valvontaviranomaisella tulee suositusten
mukaan olla rikkomusten selvittämiseksi riit-
tävät tarkastus- ja tutkintavaltuudet. Lisäksi
valvontaviranomaisella tulee olla käytössään
riittävät pakkokeinot valvonnan toteuttami-
seksi ja säännösten noudattamisen varmista-
miseksi. Valvontajärjestelmän on myös var-
mistettava näiden keinojen tehokas käyttö.

Valvontaviranomaisella tulee olla myös
riittävät valtuudet vaihtaa sekä julkisia että
salassa pidettäviä tietoja muiden koti- ja ul-
komaisten valvontaviranomaisten kanssa. Vi-
ranomaisten on järjestettävä menettelytavat,
jotka määräävät milloin ja miten tietoja vaih-
detaan. Valvontajärjestelmän tulee mah-
dollistaa tarvittaessa myös ulkomaisten val-
vontaviranomaisten avustaminen.
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Euroopan unionin kriisinhallinnan kehittä-
mistä koskevat suositukset

Euroopan unionissa on viime aikoina kiin-
nitetty erityistä huomiota viranomaisten toi-
mintaan vakauden ylläpitämisessä. Unionin
talous- ja rahoituskomitean alaisuudessa toi-
miva niin sanottu Brouwerin työryhmä jätti
mietintönsä jäsenvaltioiden valtiovarainmi-
nistereille huhtikuussa 2001. Työryhmä arvi-
oi rahoituskriisien hallinnan tehostamiseksi
tarvittavia toimenpiteitä Euroopan unionissa.
Työryhmän päähuomio kohdistuu pankkeihin
ja finanssikonserneihin. Suosituksissa on
huomioon otettavia yhtymäkohtia valvonta-
viranomaisten toimivaltuuksiin, vaikka mie-
tinnössä ei suoranaisesti puututa toimival-
tuuksien yksityiskohtiin.

Brouwerin työryhmän suosituksissa koros-
tetaan valvontaviranomaisen mahdollisuutta
varmistua siitä, että luottolaitoksella on in-
formaatiojärjestelmä, joka pystyy tuottamaan
merkityksellistä ja oikeaa tietoa luottolaitok-
sen taloudellisesta asemasta. Luottolaitoksen
tulee suorittaa testejä, joiden avulla se arvioi
erilaisten talouden kehitysarvioiden vaiku-
tuksia omaan toimintaansa ja sen vakauteen.
Luottolaitoksella tulee myös olla varautumis-
suunnitelma taloudellisten kriisien varalle.

Lisäksi työryhmä suosittaa, että Euroopan
unionin jäsenmaiden viranomaisten tulee
kriisien hallinnan varmistamiseksi ajoissa in-
formoida toisiaan. Lakisääteiset esteet tieto-
jen vaihdolta muun muassa valvontaviran-
omaisten ja keskuspankkien väliltä on pois-
tettava. Suosituksessa todetaan, että jokaisel-
la viranomaisella tulisi olla tätä varten omat
ohjelistansa kriisitilanteessa informoitavista
seikoista ja niistä tahoista, joita kriisitilan-
teessa tulisi informoida.

Suosituksen mukaan rahoitusvalvontavi-
ranomaisten tulee kehittää keskinäisiä val-
vontapöytäkirjojaan (Memoranda of Unders-
tanding) siten, että ne konkreettisemmin kä-
sittelevät myös toimintaa finanssikriisitilan-
teessa. Valvontapöytäkirjojen laajentamista
tulisi harkita myös rahoitusmarkkinoiden va-
kaudesta vastaaviin muihin viranomaistahoi-
hin niissä tapauksissa, joissa kansalliset ra-
kenteet sitä edellyttävät.

Tämän lisäksi Euroopan unionin alueella
toimivien finanssiryhmittymien valvonnan

tehostamiseksi tulisi sopia siitä, että kullakin
ryhmittymällä on niin sanottu koordinoiva
valvontaviranomainen. Tämä vaatimus tulee
otetuksi huomioon, kun finanssiryhmittymien
valvontaa koskeva, parhaillaan valmistelta-
vana oleva direktiivi saadaan hyväksytyksi ja
saatetuksi voimaan jäsenvaltioiden kansalli-
sessa lainsäädännössä.

2.3.2. Euroopan unionin sääntely

Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamises-
ta ja harjoittamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin
(2000/12/EY) 1 artiklan 1 kohdassa sää-
detään toimivaltaisen viranomaisen määri-
telmästä. Toimivaltaisilla viranomaisilla tar-
koitetaan kansallisia viranomaisia, joilla on
lain tai muun säädöksen perusteella toimival-
ta valvoa luottolaitoksia. Direktiivi perustuu
kotivaltiovalvonnan periaatteeseen, jonka
mukaan sen valtion viranomainen, jossa luot-
tolaitoksen toimilupa on myönnetty, vastaa
myös luottolaitoksen toisessa jäsenvaltioissa
olevien sivukonttoreiden valvonnasta. Direk-
tiivissä ei säädetä yhtenäisesti toimivaltaisen
viranomaisen tehtävistä. Direktiivi sisältää
kuitenkin lukuisia yksittäisiä viittauksia toi-
mivaltaisen viranomaisen tehtäviin luottolai-
tosten valvonnassa.

Direktiivin mukaan toimivaltaisella viran-
omaisella tulee olla käytössään ainakin seu-
raavat valtuudet:

a) toimiluvan peruuttaminen (14 art.);
b) luottolaitoksen osakkeiden hankinnan

vastustaminen (15 art.; niin sanottu omista-
jakontrolli);

c) toimenpiteisiin ryhtyminen sopimatto-
mia omistajia vastaan (16 art., jossa toi-
menpiteinä mainitaan esimerkinomaisesti
päätöksen täytäntöönpanon kieltäminen,
sanktiot ja äänivallan rajoittaminen);

d) ulkomailla olevan sivukonttorin tarkas-
taminen (24 art.);

e) rangaistuksen määrääminen luottolaitok-
selle tai sen johdolle luottolaitoksen toi-
mintaa tai valvontaa koskevien säännösten
rikkomisesta taikka muut toimenpiteet sään-
nösten vastaisen toiminnan lopettamiseksi
(32 art.); ja

f) tietojen saanti konsolidointiryhmän ul-
kopuolisista konserniyrityksistä (53 art.).
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Viranomaisten tehtävistä ja valtuuksista
säädetään pääosin edellä mainittua direktiiviä
vastaavasti lisäksi neuvoston direktiiveissä
93/6/ETY sijoituspalveluyritysten ja luotto-
laitosten omien varojen riittävyydestä ja
93/22/ETY sijoituspalveluista arvopaperi-
markkinoilla sekä Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä 2000/46/EY sähköi-
sen rahan liikkeeseenlaskijoiden toiminnan
aloittamisesta, harjoittamisesta sekä toimin-
nan vakauden valvonnasta.

Mainituissa direktiiveissä ei säädetä esi-
merkiksi kansallisten toimivaltaisten viran-
omaisten lukumäärästä tai hallinnollisesta
asemasta, vaan ne on jätetty täysin kan-
sallisen harkinnan varaan.

Viittauksia toimivaltaiseen viranomaiseen
ja sen tehtäviin sisältyy lisäksi arvopaperi-
markkinoita koskeviin direktiiveihin (Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi
2001/34/EY arvopapereiden ottamisesta vi-
ralliselle pörssilistalle sekä siihen liittyvästä
tiedonantovelvollisuudesta, neuvoston direk-
tiivit 85/611/ETY arvopapereihin kohdistu-
vaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yri-
tyksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien la-
kien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta, 89/298/ETY arvopape-
reita yleisölle tarjottaessa julkistettavan tar-
jousesitteen laatimista, tarkastusta ja levittä-
mistä koskevien vaatimusten yhteensovit-
tamisesta sekä 89/592/ETY sisäpiirikauppoja
koskevien säännösten ja määräysten yhteen-
sovittamisesta). Näissä direktiiveissä ei lain-
kaan määritellä toimivaltaista viranomaista.
Myös viranomaisten toimivaltuudet on jätetty
kansallisen lainsäädännön varaan. Direktiivin
89/592/ETY 8 artiklan 2 kohdassa säädetään
kuitenkin, että toimivaltaisilla viranomaisilla
on oltava sellaiset tutkinta- ja valvontaval-
tuudet, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien
hoitamiseksi, tarvittaessa yhdessä muiden vi-
ranomaisten kanssa.

Euroopan unionin tasolla ei ole nähty tar-
peelliseksi pyrkiä keskittämään rahoitus-
markkinavalvontaa yhteisten monikansallis-
ten elinten hoidettavaksi, vaan rahoitusmark-
kinoiden toimintakyky ja vakaus on katsottu
voitavan turvata riittävällä kansallisten vi-
ranomaisten yhteistyöllä. Viime vuosina Eu-
roopan unionissa on pyritty kehittämään en-
nen muuta rahoitusmarkkinoiden sääntely-

prosessia. Komissio perusti kesäkuussa 2001
Euroopan arvopaperikomitean (European
Securities Committee, ESC), jonka jäseninä
ovat jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöi-
den edustajat ja jonka pääasiallinen tarkoitus
on toimia sääntelykomiteana. Samassa yh-
teydessä perustettiin sääntelyn valmisteluun
keskeisesti osallistuva Euroopan arvopape-
rimarkkinoiden valvontaviranomaisten ko-
mitea (The Committee of European Securi-
ties Regulators, CESR), jonka piirissä tapah-
tuva arvopaperimarkkinoita koskevien Eu-
roopan unionin säännösten valmistelu on
muodostunut Rahoitustarkastuksen kansain-
välisen toiminnan yhdeksi painopisteeksi.
Vastaava järjestelmä omaksutaan lähivuosina
todennäköisesti myös luottolaitos- ja vakuu-
tustoiminnan sääntelyssä, mikä edelleen ko-
rostaa Rahoitustarkastuksen tehtäviä kansain-
välisessä yhteistyössä.

Euroopan unionin talous- ja valtiovarain-
ministerien neuvosto (ECOFIN) on touko-
kuussa 2002 päättänyt, että vaihtoehtoisia
järjestelyjä riittävän valvonnan varmista-
miseksi Euroopan unionin rahoitusmarkki-
noilla tulee selvittää. Vaihtoehtojen tulisi ot-
taa huomioon muun muassa läheisyysperiaa-
te sekä olla puolueettomia suhteessa rahoi-
tusmarkkinoiden valvontaa, sääntelyä ja va-
kautta koskeviin kansallisiin ratkaisuihin.
Näiden vaatimusten lähtökohtana on, että
valvontaviranomaisen tulee olla mahdolli-
simman lähellä valvottavia ja että rahoitus-
järjestelmän kriiseillä on vaikutusta julkiseen
talouteen. Hankkeen seurauksena mahdol-
lisesti ehdotettavien toimenpiteiden toteutu-
minen kestänee kuitenkin vielä useita vuosia.

2.3.3. Ulkomainen lainsäädäntö

Rahoitusmarkkinoiden valvonnasta vastaa-
vien viranomaisten toimivaltuuksissa on jon-
kin verran eroja eri maiden välillä. Toimival-
tuuksien laajuuteen vaikuttavat keskeisesti
erot oikeusjärjestelmissä sekä kokemukset
erityyppisten häiriötilanteiden hoidosta.
Myös valvontaviranomaisten erilainen asema
julkisen hallinnon organisaatiossa eri maissa
vaikuttaa toimivaltuuksiin ja vaikeuttaa ver-
tailua maiden välillä.
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Ruotsi

Ruotsin valvontaviranomainen (Finansins-
pektionen) toimii valtiovarainministeriön
alaisuudessa. Ruotsin keskuspankki vastaa
maksujärjestelmien yleisvalvonnasta. Fi-
nansinspektionen valvoo luotto-, vakuutus- ja
arvopaperimarkkinoilla toimivia yrityksiä.
Valvottavia yrityksiä, kuten luottolaitoksia,
sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä,
pörssejä, markkinapaikkoja, selvitysyhtei-
söjä, vakuutusyhtiöitä ja vakuutusmeklareita
on noin 2500. Valvontaviranomaisen toimin-
taa sääntelevät sitä koskeva laki sekä toimin-
taa ja päätöksentekoa koskevat asetuksenta-
soiset normit.

Finansinspektionenin tehtävänä on vaikut-
taa rahoitusjärjestelmän vakauteen ja te-
hokkuuteen sekä toimia hyvän kulutta-
jasuojan edistämiseksi. Asetuksessa sääde-
tään muun muassa kansainvälisestä yhteis-
työstä, valtioneuvoston avustamisesta lau-
sunnoilla ja selvityksillä sekä toimimisesta
sihteeristönä kirjanpitolautakunnalle (Bokfö-
ringsnämnden) ja talletussuojarahastolle (In-
sättningsgarantinämnden). Valvontaviran-
omaisen tulee toimia yhteistyössä kilpailu-
viraston, keskuspankin, talletussuojarahaston
ja sijoittajien korvausrahaston kanssa sekä
hoitaa valmiustehtäviä. Valvontaviranomai-
nen vastaa myös rahoitus- ja vakuutusmark-
kinoista ja luottolaitoksista laadittavista tilas-
toista. Se on ollut 1 päivästä toukokuuta 1999
lukien myös muodollisesti pankkien ja va-
kuutusyhtiöiden toimilupaviranomainen,
mutta periaatteellisissa kysymyksissä päätök-
set tekee maan hallitus.

Valvontaviranomaisella on oikeus antaa
valvottaville määräyksiä. Sen johtokunta
päättää valvottavien ylimääräisen yhtiökoko-
uksen kutsumisesta koolle, periaatteellisista
ja painoarvoltaan suurista luvista ja kielloista
sekä ilmoituksen tekemisestä Ruotsin halli-
tukselle vakuutusyhtiön toimiluvan peruutta-
misesta.

Ruotsissa on vireillä lainsäädäntöhanke
pankkien ja luottolaitosten sääntelyn ja val-
vonnan uudistamiseksi vastaamaan rahoi-
tusmarkkinoiden kehitystä. Pankkilakikomi-
tean osamietinnössä (SOU 1998:160) ehdote-
taan Finansinspektionenille muun muassa
velvollisuutta edistää pankki- ja rahoitus-

sektorin tervettä kehitystä sekä uusia keinoja
puuttua valvottavien toimintaan silloin, kun
ne eivät ole noudattaneet pankkilainsäädän-
töä. Lisäksi valvontaviranomaiselle ehdote-
taan suurempia valtuuksia puuttua valvotta-
van toimintaan. Varoitusta (varning) ehdote-
taan vaihtoehdoksi toimiluvan tai muun
myönnetyn luvan peruuttamiselle. Vähäi-
semmissä rikkomuksissa valvontavi-
ranomaiselle esitetään oikeutta esittää mah-
dollisuutta kieltää päätöksen toimeenpano tai
antaa huomautus (anmärkning). Valvontavi-
ranomaiselle esitetään myös oikeutta olla
puuttumatta valvottavan toimintaan, jos rik-
komus on ollut vähäinen, anteeksiannettava
tai jos oikaisu on tapahtunut. Valvojalle an-
nettavien raporttien myöhästymisestä ehdote-
taan valvontaviranomaiselle oikeutta määrätä
enintään 100 000 Ruotsin kruunun suuruinen
valtiolle tuloutettava myöhästymismaksu.

Tanska

Tanskan valvontaviranomainen (Finanstil-
synet) valvoo koko rahoitus- ja vakuu-
tussektoria. Sen alaisuudessa toimii myös va-
kuutusneuvosto (Forsikringsrådet), joka an-
taa ratkaisuja periaatteellisissa tai laajakan-
toisissa vakuutusalan kysymyksissä ja uudis-
tuksissa. Valvontaviranomainen toimii talo-
usministeriön alaisuudessa. Tanskassa ei ole
erillistä valvontaviranomaista koskevaa lain-
säädäntöä, vaan valvontaviranomaisen val-
tuuksista säädetään pankki- ja vakuutuslain-
säädännössä. Valvottavia ovat luottolaitok-
set, kiinnitysluottolaitokset, vakuutusyhtiöt,
eläkerahastot, sijoitusyhtiöt, yhteissijoitusyri-
tykset, arvopaperipörssit, valtuutetut markki-
napaikat, arvopaperinvälittäjät, rahamarkki-
navälittäjät, selvitysyhteisöt ja rekisteröin-
tiyhteisöt.

Valvontaviranomaisen tavoitteena on yllä-
pitää luottamusta rahoitussektoriin sekä myö-
tävaikuttaa sen kykyyn suoriutua tehtävis-
tään. Finanstilsynet kerää ja jakaa tietoa ra-
hoitussektorin olosuhteista, antaa neuvoja
avustamilleen ministeriöille ja valiokunnille
sekä ylläpitää avointa vuoropuhelua yhtiöi-
den ja järjestöjen kanssa. Se toimii vakuutus-
neuvoston (Forsikringsrådet), arvopaperi-
neuvoston (Fondsrådet), eläkemarkkinaneu-
voston (Pensionsmarkedsrådet) sekä vakuu-
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tusvälittäjien valiokunnan (Forsikrings-
mæglarudvalget) sihteeristönä. Se on myös
toimilupaviranomainen pankki-, vakuutus- ja
arvopaperimarkkinoilla toimiville yhteisöille.

Jos valvottava ei noudata lakia, valvonta-
viranomainen voi antaa varoituksen, mää-
räyksen, tehdä ilmoituksen poliisille tai pe-
ruuttaa valvottavan toimiluvan. Toimiluvan
peruuttamisen syynä voi olla esimerkiksi
valvottavan taloudellinen tilanne, johdon
puute tai sen sopimattomuus sekä vakavat tai
jatkuvat rikkomukset.

Tanskan pankkilainsäädännössä säädetään
valvontaviranomaisen valvontavaltuuksista,
joita ovat muun muassa pankkitoimintaa
koskevien tarkempien määräysten antaminen
sekä ilmoituksen tekeminen poliisille tai
syyttäjäviranomaiselle esitutkintaa varten ri-
koslaissa tai valvontalainsäädännössä ran-
gaistavaksi säädetystä teosta. Valvontaviran-
omainen tekee päätöksen toimiluvan peruut-
tamisesta, jos toimintaa ei ole aloitettu tai se
on keskeytetty tai luottolaitos rikkoo törkeäs-
ti tai toistuvasti lakia tai lain nojalla annettuja
määräyksiä. Lisäksi valvontaviranomaisella
on oikeus tehdä konkurssihakemus, jos luot-
tolaitos on maksukyvytön, sekä antaa mak-
sukielto, jos tallettajien etu sitä vaatii. Viran-
omainen voi myös määrätä sakkorangaistuk-
sen muun muassa luottolaitoksen edustajille,
jos nämä laiminlyövät laissa säädettyjen vel-
vollisuuksien täyttämisen määräajassa ja
asettaa uhkasakon lain nojalla antamiensa
määräysten tehosteeksi. Se voi myös kieltää
pankin omistajalta äänioikeuden käytön.

Arvopaperimarkkinoista annetussa laissa
valvontaviranomaiselle säädettyjä valtuuksia
ovat muun muassa määräysten antaminen
laissa tarkoitetuissa tilanteissa, ilmoituksen
tekeminen poliisille tai syyttäjäviranomaisel-
le esitutkintaa varten rikoslaissa tai valvonta-
lainsäädännössä rangaistavaksi säädetystä te-
osta sekä toimiluvan peruuttaminen, jos toi-
mintaa ei ole aloitettu tai se on keskeytetty
tai valvottava rikkoo törkeästi tai toistuvasti
lakia tai sen nojalla annettuja määräyksiä
taikka valvottavan johto ei ole sopiva tehtä-
vään. Valvontaviranomainen voi myös mää-
rätä sakkorangaistuksen esimerkiksi valvot-
tavan edustajille, jos nämä laiminlyövät lais-
sa säädettyjen velvollisuuksien täyttämisen
määräajassa, sekä kieltää äänioikeuden käy-

tön sellaiselta valvottavan omistajalta, joka
estää valvottavaa toimimasta asianmukaises-
ti. Jos yksityis- tai oikeushenkilö ei täytä lain
tai sen nojalla annettujen määräysten mukai-
sia velvollisuuksiaan, valvontaviranomainen
voi antaa asianomaiselle määräyksen asianti-
lan muuttamisesta. Se voi myös julkistaa an-
tamansa määräyksen ja poistaa arvopaperin -
pörssistä, jos se katsoo sen tarkoituksenmu-
kaiseksi. Lisäksi valvontaviranomainen voi
antaa todisteiden hukkaamiskiellon ja vaatia
todisteiden toimittamista sille kurssimanipu-
laatio- ja sisäpiiritiedon väärinkäyttöepäilyn
yhteydessä.

Saksa

Saksaan on perustettu 1 päivänä toukokuu-
ta 2002 hallinnollisesti valtiovarainministeri-
ön alaisuudessa toimiva uusi rahoitusvalvon-
taviranomainen (Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht, jäljempänä BAFin),
joka valvoo koko rahoitusmarkkinakenttää.
Siihen on yhdistetty kaikki entiset rahoitus-
tarkastusviranomaiset. Sille kuuluvat siten
liittovaltion luottolaitostarkastukselle eli
pankkivalvonnalle (Bundesaufsichtsamt für
das Kreditwesen, BAKred), vakuutustarkas-
tukselle (Bundesaufsichtsamt für das Ver-
sicherungswesen, BAV) ja arvopape-
rikauppatarkastukselle (Bundesaufsichstamt
für den Wertpapierhandel, BAWe) ennen
kuuluneet tehtävät. Vastaavasti kaikki näiden
organisaatioiden oikeudet ja velvollisuudet
siirtyvät sellaisinaan BAFinille. Myös asiak-
kaansuoja kuuluu uudelle valvontaviran-
omaiselle.

BAFinin pankkivalvonnan tavoitteena on
huolehtia luottolaitosten toimintakyvystä ja
talletusten suojasta ottaen huomioon koko-
naistaloudellisen vakauden vaatimukset. Sak-
san keskuspankki osallistuu valvontaan kuten
aiemminkin. BAFin valvoo yksittäisten lai-
tosten toimintaa ja valvonnassa kiinnitetään
huomiota etenkin laitosten riskienhallintaan
ja johdon toimintaan. Valvontaviranomainen
myöntää ja peruuttaa pankkien ja muiden ra-
hoituslaitosten toimiluvat. Sillä on myös oi-
keus määrätä erityistarkastus tehtäväksi val-
vottavissaan niiden johtamisen ja taloudelli-
sen aseman selvittämiseksi. Jos valvottavalla
on vakavaraisuusongelmia, valvontaviran-
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omaisella on oikeus keskeyttää valvottavan
toiminta kunnes asia on selvitetty. Viran-
omainen voi vaatia valvottavan johdon vaih-
dettavaksi, jos toimiva johto ei täytä luotetta-
vuus- ja sopivuusvaatimuksia. Valvontavi-
ranomaisella on myös yleinen valtuus puut-
tua sellaisiin rahoitusalan rakennejärjeste-
lyihin, jotka voivat uhata talletusten ja mui-
den varojen turvallisuutta, vaikuttaa kieltei-
sesti liiketoimien hoitoon tai aiheuttaa vaka-
via häiriöitä kansantaloudelle. Valvontavi-
ranomainen hyväksyy myös valvottavan ti-
lintarkastajat.

Valvontaviranomaisella on oikeus pyytää
tietoja kaikista luottolaitosten liiketoimintaan
liittyvistä asiakirjoista, kirjanpidosta ja pöy-
täkirjoista ja sen edustajilla on oikeus osallis-
tua yhtiökokouksiin sekä käyttää kokouksissa
puheenvuoroja. Se voi määrätä luottolaitok-
sen kutsumaan koolle osakaskokouksen, yh-
tiökokouksen tai muun toimielimen käsitte-
lemään ilmoittamaansa asiaa. Erityistilanteis-
sa valvontaviranomainen voi rajoittaa luotto-
laitoksen voitonjakoa tai antolainausta ja se
voi kieltää vapaana olevien varojen sijoitta-
misen, jos luottolaitos ei ole määräajassa kor-
jannut valvontaviranomaisen havaitsemaa
puutetta. Viranomainen voi myös määrätä
enintään 25 000 euron suuruisen maksun, jos
luottolaitos on jättänyt noudattamatta annet-
tuja ohjeita ja määräyksiä. Jos valvojalle ei
ole annettu tietoja luottolaitoksen puutteel-
lisesta tai virheellisestä toiminnasta, se voi
määrätä valvottavalle enintään 25 000 euron
määräisen maksun.

Arvopaperikauppalain rikkomisesta BAFin
voi määrätä maksun, jonka suuruus voi vaih-
della 50 000 - 1 000 000 euron välillä. Mak-
sun suuruuteen vaikuttaa muun muassa se,
onko kyseessä julkinen vai suunnattu anti,
valvontaviranomaisen harhaanjohtaminen tai
yrityksen harhaanjohtava markkinointi. Sisä-
piirikaupoista seuraa BAFinin tekemä ri-
kosilmoitus.

Iso-Britannia

Isossa-Britanniassa rahoitussektorin val-
vonta uudistettiin vuonna 1999. Rahoitus-
valvonta irrotettiin tuolloin keskuspankista
itsenäiseksi viranomaiseksi (Financial Servi-
ces Authority, jäljempänä FSA). FSA vastaa

muun muassa pankkien, sijoituspalveluyri-
tysten ja selvitysyhteisöjen valvonnasta.
Keskuspankin vastuulla on rahoitusjärjestel-
män yleinen vakaus erityisesti maksu-
järjestelmien osalta ja valtiovarainministeriö
vastaa sääntelyn institutionaalisesta raken-
teesta sekä lainsäädännöstä.

Lain mukaan valvontaviranomaisen tehtä-
vänä on ylläpitää luottamusta rahoitus-
järjestelmään, edistää yleisön tietämystä ra-
hoitusjärjestelmästä, varmistaa tarkoituksen-
mukainen kuluttajansuoja ja vähentää mah-
dollisuuksia käyttää rahoitusjärjestelmää ri-
kolliseen toimintaan.

FSAta johtaa valtiovarainministeriön aset-
tama johtokunta, joka on vastuussa val-
tiovarainministerien kautta parlamentille.
Valvontaviranomainen on perustanut avoi-
men ja reagoivan konsultaation varmistami-
seksi keskustelufoorumeita, kuten the Con-
sumer Panel ja Practitioner Forum. Regula-
tory Decision Comittee, jossa ovat edustet-
tuina toimiala ja julkista etua valvovat henki-
löt, tekee merkittävimmät valvontapäätökset,
kuten päätökset toimilupahakemusten hyl-
käämisestä ja toimilupien peruuttamisesta,
valvottavien liiketoiminnan rajoittamisesta ja
kurinpitotoimenpiteistä. Laissa säädetään
myös tuomioistuimesta, jota johtaa oikeusmi-
nisteriö ja jonka tehtäviin kuuluu toimeen-
pano- ja toimilupa-asioiden uudelleen käsit-
tely. FSAn antamien määräysten kilpailuvai-
kutukset tutkii kilpailuviraston johtaja, joka
raportoi tekemistään havainnoista valtiova-
rainministeriölle. Valitukset valvontaviran-
omaisen toiminnasta käsittelee riippumaton
valitusasiamies (Complaints Commissioner).

Valvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluu
muun muassa myöntää ja peruuttaa val-
vottavien toimiluvat, hyväksyä hallinto- ja
johtohenkilöt sekä keskeyttää valvottavan
toiminta. Valvontaviranomainen voi antaa
määräyksiä vakuutus- ja sijoitusmarkkinoille.
Valvontaviranomainen voi myös kieltää hen-
kilöä toimimasta markkinoilla. Se vastaa
myös korvausrahastojen korvausjärjestelmän
ylläpidosta. Valvontaviranomaisella on oike-
us määrätä rahamääräisiä rangaistuksia niille,
jotka syyllistyvät esimerkiksi sisäpiirikaup-
poihin tai markkinamanipulaatioon.

Vakavaraisuusvalvonnassa valvontaviran-
omainen kiinnittää huomiota esimerkiksi ris-
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kienhallintaan, tase-erien laatuun, luotto- ja
markkinariskeihin, operatiiviseen riskiin,
selvitysriskiin sekä toiminnan kannattavuu-
teen.

Irlanti

Irlannin keskuspankki vastaa useimpien ra-
hoituslaitosten valvonnasta. Keskuspankki
valvoo muun muassa pankkeja, asunto-
lainarahastoja, pörssejä ja sijoitusrahastoja.
Vakuutusvalvontaa hoitaa yritys- ja työlli-
syysasioista vastaavan ministeriön vakuutus-
osasto.

Keskuspankin norminantovaltuudet rahoi-
tusmarkkinoiden valvonnassa ovat kes-
kuspankista annetun lain (Central Bank of
Ireland Act) nojalla laajat. Muun muassa va-
kavaraisuuden valvonta kuuluu keskuspankin
toimialaan. Keskuspankki voi antaa määrä-
yksiä yksittäisille valvottaville muun muassa
silloin, kun valvottavalla ei ole riittäviä pää-
omia sen harjoittaman liiketoiminnan laatuun
ja laajuuteen nähden tai kun tallettajien edut
vaarantuvat harjoitetun liiketoiminnan vuoksi
taikka omistajavaihdosten takia. Keskuspan-
killa on myös laajat tietojensaantioikeudet
valvottavilta ja se voi itse päättää siitä, mitä
tietoja sille tulee toimittaa valvontatehtävän
hoitamista varten.

Keskuspankki myöntää ja pääsääntöisesti
myös peruuttaa valvottaviensa toimiluvat.
Joissain tapauksissa toimiluvan peruuttami-
sesta päättää joko ministeri tai tuomioistuin.
Keskuspankki voi kieltää talletusten vastaan-
ottamisen tai maksujen hoitamisen enintään
kahden kuukauden ajaksi, jos sen käsityksen
mukaan toimiluvan haltija ei pysty tyydyttä-
mään velkojien vaatimuksia. Määräaikaista
kieltoa voidaan jatkaa tuomioistuimen pää-
töksellä.

Keskuspankki voi puuttua valvottavien
markkinointiin ja niiden ilmoitteluun, kuten
kieltää yksittäisen mainoksen tai vaatia siinä
lisätietojen esittämistä. Keskuspankki voi
myös kieltää määräajaksi markkinoinnin,
jonka tarkoituksena on hankkia talletuksia
yleisöltä.

Irlannin hallitus on antanut huhtikuussa
2002 esityksen Irlannin keskuspankista ja ra-
hoitusvalvontaviranomaisesta (the Central
Bank and Financial Services Authority of

Ireland Bill 2002). Hallituksen esityksen
mukaan keskuspankin yhteyteen perustetaan
valvontaviranomainen (Irish Financial Ser-
vices Regulatory Authority, IFSRA). Valvon-
taviranomainen valvoo luottolaitosten, sijoi-
tuspalveluyritysten ja muiden rahoituslaitos-
ten lisäksi myös vakuutuslaitoksia. Uusi vi-
rasto toimisi osana keskuspankin orga-
nisaatiota, mutta itsenäisenä yksikkönä ja sil-
lä olisi oma johto ja johtokunta, joka olisi
edustettuna keskuspankin johtokunnassa.

Lisäksi hallitus on ilmoittanut, että se antaa
vuoden 2002 loppuun mennessä esityksen
pysyvän, rahoitusalan kysymyksiä käsittele-
vän kuluttaja-asiamiehen viran sekä neuvoa-
antavan lautakunnan perustamisesta. Lauta-
kunnassa olisivat edustettuna rahoituspalve-
lujen tarjoajat ja kuluttajat.

2.4. Nykytilan arviointi

2.4.1. Rahoitusmarkkinoiden muutos

Rahoituspalvelujen tarjonnassa ja kysyn-
nässä on tapahtunut merkittäviä muutoksia
parin viime vuosikymmenen aikana. Pää-
omavirrat ja rahoituspalvelujen tarjonta ovat
kansainvälistyneet, markkinoiden tehokkuus
on lisääntynyt ja markkinat ovat rakenteelli-
sesti muuttuneet. Erityisesti pankkisektorilla
palvelujen tarjonta on keskittynyt yhä suu-
rempiin ja palvelutarjonnaltaan monipuoli-
sempiin ja kansainvälisempiin konserneihin.
Toisaalta merkittävä osa rahoituksenväli-
tyksestä on siirtynyt pankkisektorilta arvopa-
perimarkkinoille. Samalla rahoituspalvelui-
den valikoima on merkittävästi monipuolis-
tunut. Tämä kehitys on seurausta muun mu-
assa tietoteknisestä kehityksestä ja yleisestä
varallisuuden lisääntymisestä sekä yhteis-
kunnallisista muutoksista, kuten säännöstelyn
purkamisesta ja verotuksen rakenteellisista
muutoksista. Merkittävä rahoitusmarkkinoi-
den muutoksia edistänyt tekijä on ollut Suo-
men liittyminen ensin Euroopan talousaluee-
seen vuonna 1992 ja sitten Euroopan unionin
jäseneksi vuonna 1995. Tämän kehityksen ja
osittain myös viime vuosikymmenen alun
syvän pankkikriisin seurauksena kotimaiset
rahoituspalveluyritykset ovat joutuneet so-
peutumaan uusiin ja aikaisempaa kilpailulli-
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sempiin oloihin.
Rahoitusmarkkinoiden muutosten johdosta

myös rahoitustoimialan tehtävät ovat muut-
tuneet. Rahoitustoimialan tehtävät liittyvät
entistä enemmän riskien uudelleenkohdenta-
miseen ja hinnoitteluun, kun aiemmin toimi-
alan tehtävänä oli lähes yksinomaan rahoi-
tuksen- ja maksujenvälitys. Tätä kehitystä
ovat tukeneet muun muassa johdannaismark-
kinoiden syntyminen ja uudet, kehittyneet
riskienhallintamenetelmät.

Olennainen rahoitusmarkkinoiden raken-
teellinen muutos on ollut arvopaperimarkki-
noiden suhteellisen merkityksen kasvu. Yri-
tysten pääomahuollossa on siirrytty yhä
enemmän perinteisestä rahoituslaitosten vä-
littämästä rahoituksesta arvopaperi-markki-
noiden kautta tapahtuvaan suoraan yleisöra-
hoitukseen. Esimerkiksi osakemarkkinoiden
merkityksen kasvun on katsottu olennaisesti
parantaneen uusien, innovatiivisten ja ris-
kialttiiden yritysten ja hankkeiden rahoitus-
mahdollisuuksia verrattuna tilanteeseen pari
vuosikymmentä sitten. Kehityksen kannalta
merkittävä tekijä on ollut myös kotitalouksi-
en varallisuuden jatkuva kasvu, jonka seura-
uksena kotitalouksien arvopaperisäästäminen
on merkittävästi kasvanut. Arvopaperimark-
kinoiden merkityksen rahoituksenvälitykses-
sä odotetaan tulevaisuudessa edelleen kasva-
van.

Rahoitusmarkkinoiden muutosten seurauk-
sena myös toimialojen toiminnalliset raja-
aidat ovat merkittävästi madaltuneet pankki-
konsernien, sijoituspalveluyritysten ja vakuu-
tusyhtiöiden ryhdyttyä kilpailemaan keske-
nään samankaltaisilla säästämis- ja sijoitus-
tuotteilla. Toimialaliukumat eivät tulevai-
suudessa kuitenkaan rajoitu ainoastaan rahoi-
tusmarkkinoilla perinteisesti toimivien yri-
tysten välisiin suhteisiin. Selkeästi on havait-
tavissa kehityssuunta, että yritykset, joilla on
runsaasti omia asiakkaita, ovat kiinnostuneet
palveluvalikoimansa laajentamisesta rahoi-
tustuotteisiin. Tällöin yritykset pyrkivät käyt-
tämään hyväkseen markkinoiden muutosta,
kuten pankkien konttoriverkoston supistu-
mista tai informaatiotekniikan kehitystä. Ra-
hoitustoimialan ja muiden toimialojen välillä
perinteisesti ollut raja ei ole enää yhtä sel-
väpiirteinen kuin aiemmin.

Tekninen kehitys on johtanut myös siihen,

että arvopaperikauppaa voidaan käydä maa-
ilmanlaajuisesti, kun kaupankäynti- ja selvi-
tysjärjestelmät verkottuvat. Vastaavasti luot-
toja, talletuksia ja vakuutuksia voidaan tarjo-
ta internetin välityksellä. Kehitys on johta-
massa siihen, että rahoitusryhmittymiä täy-
dentävät verkkokaupat, jotka tarjoavat rahoi-
tuspalvelujen lisäksi muiden verkottuneiden
yritysten palveluja ja tuotteita. Tietoverkois-
sa tapahtuva rahoituspalvelujen tarjonta on
johtamassa muun muassa Euroopan unionin
sääntelyn yhtenä perusperiaatteena olevan
rahoituspalveluyritysten valvontaan sovellet-
tavan kotivaltiovalvontaperiaatteen merki-
tyksen vähenemiseen.

Myös markkinoiden kansainvälistymisestä
johtuvat pyrkimykset kansallisten valvonta-
käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi asettavat
uusia vaatimuksia rahoitusvalvonnalle, kun
kansallisten valvontaviranomaisten välisen
yhteistyön merkitys kasvaa. Yhteistyön mer-
kitys korostuu erityisesti valvottaessa moni-
kansallisia rahoitusalan konserneja, joiden
määrän ja koon ennakoidaan tulevaisuudessa
kasvavan.

2.4.2. Valvonnan yleiset kehittämistarpeet

Rahoitusmarkkinoidenvalvonnan keskeise-
nä tavoitteena on turvata kaikkien mark-
kinaosapuolten luottamus rahoitusmarkki-
noiden ja niillä toimivien yritysten vakaaseen
ja muutenkin luotettavaan toimintaan, joka
taas on välttämätön edellytys kansantalouden
vakaalle kehitykselle. Edellä todetut rahoi-
tusmarkkinoiden muutokset asettavat valvon-
taviranomaisille merkittäviä uusia haasteita.
Tämän vuoksi valvontaviranomaisten toimin-
taa ja toimintavaltuuksia on tarpeen kehittää
edellä kuvatut markkinoiden muutokset
huomioon ottaen.

Markkinoilla tapahtuneet muutokset sekä
muun muassa pankkikriiseistä saadut ko-
kemukset ovat pakottaneet arvioimaan niin
kansainvälisesti kuin kansallisestikin, millai-
nen sääntely- ja valvontajärjestelmä vastaa
mahdollisimman tehokkaasti muutoksista
johtuviin haasteisiin. Yhteisymmärrys on sii-
tä, että tehokas ja tarkoituksenmukainen val-
vonta edellyttää valvonnan tavoitteista lähte-
vää entistä joustavampaa viranomaistoimin-
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taa. Tämä edellyttää muun muassa, että lakiin
otetaan yleiset säännökset rahoitusvalvonnan
tavoitteista ja tehtävästä, jotka yleisellä tasol-
la ohjaavat Rahoitustarkastuksen toimintaa.

Markkinoiden nopea muuttuminen ja toi-
minnan kansainvälistyminen asettavat vaa-
timuksia erityisesti rahoitusvalvontaviran-
omaisten kyvylle reagoida riittävän nopeasti
ja tehokkaasti ja kansainvälisesti uskottavalla
tavalla rahoitusmarkkinoilla tapahtuviin häi-
riöihin. Rahoitustarkastuksella tulee tämän
vuoksi olla sellaiset valtuudet, jotka korosta-
vat valvonnan ennakoivuutta, nopeutta ja
selkeyttä. Lisäksi valtuuksien ei tulisi olen-
naisesti poiketa ulkomaisten viranomaisten
toimivaltuuksista. Toisaalta Rahoitustarkas-
tuksen, kuten muidenkin viranomaisten, toi-
minnan tulee täyttää hyvän hallinnon vaati-
mukset. Erityistä huomiota on tarpeen kiin-
nittää Rahoitustarkastuksen toiminnan perus-
tuslainmukaisuuteen paitsi tarvittavien toimi-
valtuuksien laajuuden vuoksi myös sen joh-
dosta, että Rahoitustarkastuksella on poikke-
uksellinen hallinnollinen asema merkittävää
julkista valtaa käyttävänä valtioneuvoston
ulkopuolisena viranomaisena. Tämän vuoksi
Rahoitustarkastusta koskevaa lainsäädäntöä
on tarpeen kehittää erityisesti Rahoitustarkas-
tuksen toimivaltuuksien osalta siten, että ra-
hoitusvalvonnan keinovalikoimaa laajenne-
taan ottaen huomioon toisaalta tehokkaan
valvonnan vaatimukset ja toisaalta erityisesti
perustuslain asettamat rajoitukset Rahoitus-
tarkastuksen toimivallalle. Rahoitustar-
kastuksen toimivaltuuksien tehostaminen ja
Rahoitustarkastuksen lisääntyneet tehtävät
muun muassa kansainvälisessä säädösvalmis-
telussa edellyttävät puolestaan, että Rahoitus-
tarkastuksen hallintoa ja sen toiminnan val-
vontaa kehitetään tavalla, joka edistää Rahoi-
tustarkastuksen yhteiskunnallista vastuun-
alaisuutta. Tältä osin huomiota on tarpeen
kiinnittää yhtäältä Rahoitustarkastuksen hal-
linto- ja valvontaelinten kokoonpanon ja
työnjaon tarkoituksenmukaiseen järjestämi-
seen sekä toisaalta läpinäkyvyyden edistämi-
seen niin Rahoitustarkastuksen valvontatoi-
minnassa ja siihen liittyvässä päätöksenteos-
sa kuin Rahoitustarkastuksen toiminnan ylei-
sen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden
yhteiskunnallisessa arvioinnissa.

2.4.3. Kansainvälisen valuuttarahaston
selvityksen edellyttämät muutostar-
peet

Kansainvälinen valuuttarahasto, jäljempänä
valuuttarahasto, kartoitti keväällä 2001 Suo-
mea koskevassa vakausarviossaan rahoitus-
ja vakuutusmarkkinoiden vahvuuksia ja
heikkouksia. Valuuttarahaston arviossa ver-
tailtiin kansallisia käytäntöjä rahoitusmark-
kinoiden valvontaa koskeviin keskeisiin kan-
sainvälisiin suosituksiin sekä arvioitiin rahoi-
tusjärjestelmän suojaverkon ja viranomais-
valvonnan toimivuutta, maksujärjestelmien
vakautta ja viranomaistoiminnan läpinäky-
vyyttä.

Valuuttarahasto kiinnitti arviossaan huo-
miota samoihin seikkoihin, jotka ovat olleet
esillä muutaman vuoden ajan kansallisessa
keskustelussa. Valuuttarahaston arviossa pi-
dettiin yhtenä harvoista Suomen järjestelmän
epäkohdista Rahoitustarkastuksen mahdolli-
suuksia puuttua valvottavien toimiin riittävän
ajoissa. Yleisesti todettiin, että ennakoivien
toimintavaltuuksien laajentamista ja niiden
täsmentämistä lainsäädännössä tulisi koros-
taa. Samalla olisi kuitenkin tärkeää lisätä Ra-
hoitustarkastuksen riippumattomuutta ja yh-
teiskunnallista vastuunalaisuutta toimistaan.

Valuuttarahasto kiinnitti huomiota myös
arvopaperimarkkinoiden valvonnan osalta
siihen, ettei Rahoitustarkastuksen riippumat-
tomuus ja vastuunalaisuus toiminnastaan
välttämättä kaikilta osin vastaa kansainvälisiä
suosituksia. Lisäksi valuuttarahasto suositti
Rahoitustarkastukselle laajempia tietojen-
saanti- ja sanktiovaltuuksia markkinoiden
väärinkäytöstapauksissa ja tiedonanto-
velvollisuuksien rikkomistapauksissa.

2.4.4. Euroopan unionin sääntelystä joh-
tuvat vaatimukset

Luottolaitoksia ja arvopaperimarkkinoita
koskevissa Euroopan unionin direktiiveissä
edellytetään, että kunkin jäsenvaltion toimi-
valtaiset viranomaiset valvovat direktiivien
asettamien vaatimusten noudattamista. Di-
rektiiveissä ei säädetä kattavasti toimivaltais-
ten viranomaisten tehtävistä tai toimivaltuuk-
sista eikä direktiiveihin sisälly lainkaan
säännöksiä jäsenvaltion toimivaltaisten vi-
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ranomaisten lukumäärästä tai hallinnollisista
asemasta. Koska direktiivien edellyttämät vi-
ranomaisten tehtävät ja toimivaltuudet liitty-
vät kiinteästi direktiivien aineelliseen sisäl-
töön, direktiivien toimivaltaisia viranomaisia
koskevat vaatimukset on otettu huomioon
voimassa olevassa luottolaitoksia ja arvopa-
perimarkkinoita koskevassa aineellisessa
lainsäädännössä. Direktiiveistä ei siten seu-
raa välittömiä vaatimuksia Rahoitustarkas-
tusta koskevalle lainsäädännölle.

Rahoitusmarkkinoita koskevan yhteisön
lainsäädännön kehitykselle on kuitenkin vii-
me aikoina ollut ominaista pyrkimys lainsää-
dännön kehittämiseen puitelainsäädännön
suuntaan ja vastaavasti komitologiamenette-
lyn lisäämiseen sekä jäsenvaltioiden valvon-
taviranomaisten toimintatapojen vapaaeh-
toisen harmonisoinnin lisäämiseen. Kehityk-
sen taustalla on erityisesti markkinoiden no-
pea tekninen kehitys sekä rahoitusmarkki-
noiden edelleen syvenevä integraatio, joka
ilmenee muun muassa rajat ylittävien yritys-
järjestelyjen lisääntymisenä. Tällainen kehi-
tys edellyttää valvontaviranomaisilta aikai-
sempaa nopeampaa ja tehokkaampaa rea-
gointia markkinoiden häiriöihin ja yhä use-
ammin yhteistyössä ulkomaan viranomaisten
kanssa samoin kuin nykyistä laajempaa itse-
näistä harkintavaltaa.

Euroopan rahoitusmarkkinoiden kehityk-
sestä ja siihen perustuvasta yhteisölain-
säädännön rakenteen odotettavissa olevasta
muuttumisesta seuraa, että myös Euroopan
unionin sääntelyn näkökulmasta on tarpeen
varautua Rahoitustarkastuksen toimivaltuuk-
sien tarvittavaan laajentamiseen sen varmis-
tamiseksi, että Rahoitustarkastus voi toimia
osana rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden
valvontajärjestelmää kansainväliset vaati-
mukset täyttävällä tavalla.

2.4.5. Rahoitustarkastuksen toimivaltuuk-
sien kehittämistarpeet

Viranomaisten suorittama rahoitusmarkki-
noiden valvonta on aina jossain määrin jälki-
käteistä ja valvonnassa esille tuleviin ongel-
miin on reagoitu viipeellä. Suomessa on kui-
tenkin tapahtunut merkittäviä muutoksia val-

vonnassa esimerkiksi pankkikriisiä edeltä-
neeseen aikaan nähden. Muutoksista keskei-
sin on ollut siirtyminen valvottavien toimien
laillisuuden jälkikäteisvalvonnasta enna-
koivan valvonnan suuntaan.

Ennakoivassa valvonnassa on keskeistä se,
että valvontaviranomaisella on riittävät val-
tuudet puuttua ajoissa sekä markkinoiden että
yksittäisten valvottavien ongelmiin. Lisäksi
on tärkeää, että valvontaviranomainen käyt-
tää valvontavaltuuksiaan tehokkaasti, vas-
tuullisesti ja läpinäkyvästi.

Rahoitustarkastuksen mahdollisuudet toi-
mia tarkoituksenmukaisimmalla tavalla eivät
ole riittävästi kehittyneet markkinoiden ja
valvonnan tarpeiden muutosten myötä. Ra-
hoitustarkastuksen keinot puuttua valvottavi-
en toimintaan ovat edelleenkin jälkikäteis-
painotteisia ja johtavat pienten ja lievästi
moitittavien tekojen osalta usein liian anka-
riin toimenpiteisiin. Esimerkkinä tehottomik-
si osoittautuneista jälkikäteisistä valvontaval-
tuuksista voidaan mainita Rahoitustarkastuk-
sen oikeus nostaa tietyissä tilanteissa vahin-
gonkorvauskanne pankin lukuun tai esittää
valtiovarainministeriölle luottolaitoksen toi-
miluvan peruuttamista. Oikeudenkäynti on
hidas ja kallis keino varmistaa huolellinen
pankkitoiminta. Esitys toimiluvan peruutta-
misesta voidaan taas tehdä vain hyvin vaka-
vissa tilanteissa. Rahoitustarkastuksella ei si-
ten käytännössä ole tällä hetkellä tarkoituk-
senmukaisia valtuuksia puuttua valvottavien
lievempiin rikkomuksiin.

Nykytilan korjaaminen edellyttää Rahoi-
tustarkastuksen valtuuksien laajentamista ja
monipuolistamista tavalla, joka osaltaan pa-
rantaisi Rahoitustarkastuksen mahdollisuuk-
sia puuttua ennakolta valvottavien toimin-
taan. Uusien valtuuksien tulisi antaa tukea ja
välineitä säännöllistä käytännön valvontatyö-
tä varten. Valtuuksien tulisi olla selkeitä ja
nopeasti täytäntöön pantavissa.

Rahoitustarkastuksen suorittaman valvon-
nan tehokkuus voisi lisääntyä, jos Rahoitus-
tarkastuksella olisi mahdollisuus asettaa rik-
keeseen tai laiminlyöntiin syyllistyneelle hal-
linnollinen seuraamus, kuten julkinen huo-
mautus tai julkinen varoitus. Nämä seuraa-
mukset olisivat käyttökelpoisia esimerkiksi
silloin, kun valvottava yhteisö tai lainsäädän-
nön muutoin velvoittama syyllistyy pieneh-
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köön, mutta näytöllisesti selvään laiminlyön-
tiin, jota ei ole säädetty rangaistavaksi teoksi,
esimerkiksi täyttää ilmoitusvelvollisuutensa
myöhässä.

Nykyisen lain mukaan valtiovarainministe-
riö päättää toimiluvan myöntämisestä valvot-
tavalle ja toimiluvan peruuttamisesta. Pää-
töksen edellytyksenä on yleensä, että Rahoi-
tustarkastus on tehnyt siitä ministeriölle esi-
tyksen. Rahoitustarkastuksella on siten käy-
tännössä vastuu päätöksen edellytysten sel-
vittämisestä, vaikka toinen viranomainen te-
keekin muodollisesti lopullisen päätöksen.
Lisäksi toimilupa-asioita koskevan päätös-
vallan siirtäminen Rahoitustarkastukselle te-
hostaisi rahoitusvalvontaa, koska Rahoitus-
tarkastus voisi nykyistä nopeammin ja te-
hokkaammin puuttua erityisesti valvottavien
toimilupaedellytysten heikkenemiseen. Myös
valtionhallinnon yleisenä tavoitteena olevan
lupahallinnon yksinkertaistamisen kannalta
päätösvalta toimilupien myöntämisen ja nii-
den peruuttamisen osalta olisi perusteltua
siirtää Rahoitustarkastukselle.

Arvopaperipörssin, selvitysyhteisön, optio-
yhteisön ja arvopaperikeskuksen toimiluvat
poikkeavat kuitenkin merkittävästi luottolai-
toksen ja sijoituspalveluyrityksen toimiluvis-
ta erityisesti siinä, että toimiluvan myöntämi-
sen yhteydessä viranomainen vahvistaa täl-
laisen yhteisön säännöt, joihin nykyisen lain-
säädännön mukaan sisältyy suhteellisen laa-
ja-alaisia lakia täydentäviä määräyksiä. Tä-
män vuoksi näiden arvopaperimarkkinoiden
infrastruktuurin kannalta keskeisten yhtei-
söjen toimilupa-asioiden siirtämistä Rahoi-
tustarkastukselle on arvioitava osittain eri pe-
rustein kuin luottolaitosten ja sijoitus-
palveluyritysten toimilupa-asioiden siirtämis-
tä. Mainittuja yhteisöjä koskevaa aineellista
lainsäädäntöä saattaa siten olla tarpeen ylei-
sesti tarkistaa ennen kuin niitä koskevat toi-
milupa-asiat voidaan mahdollisesti siirtää
Rahoitustarkastukselle.

2.4.6. Rahoitustarkastuksen hallinnon ja
valvonnan kehittämistarpeet

Nykyisen lain mukaan Rahoitustarkastuk-
sen päätökset tekee pääsääntöisesti Rahoitus-
tarkastuksen johtaja, joka on samalla johto-

kunnan jäsen. Johtokunnan tehtävänä on hal-
linnollisten päätösten lisäksi lähinnä antaa
valvontaa koskevia yleisiä ohjeita asioista,
jotka ovat merkittäviä tai periaatteellisia,
jollei johtaja erikseen siirrä tiettyä asiaa joh-
tokunnan päätettäväksi. Lakiin ei myöskään
sisälly säännöksiä Rahoitustarkastuksen toi-
minnan yleisestä valvonnasta, vaikka edus-
kunnan pankkivaltuustolle onkin laissa sää-
detty eräitä Rahoitustarkastuksen hallintoon
liittyviä tehtäviä. Tällaisessa hallintomallissa,
jossa toiminnan yleisestä valvonnasta ei ole
erikseen säädetty, Rahoitustarkastuksen pää-
töksenteolta edellytettävä yhteiskunnallinen
vastuunalaisuus ja läpinäkyvyys eivät riittä-
vällä tavalla toteudu. Tämän vuoksi olisi tar-
peen säätää eduskunnan valitsemalle pankki-
valtuustolle yleinen velvollisuus valvoa Ra-
hoitustarkastuksen toiminnalle asetettujen
yleisten yhteiskunnallisten tavoitteiden toteu-
tumista. Niin ikään olisi tarpeen säätää niistä
menettelytavoista, joita noudattaen pankki-
valtuusto voi julkisesti arvioida näiden ta-
voitteiden toteutumista. Lisäksi on tarpeen
täsmentää johtokunnan ohjaus- ja valvonta-
tehtävää suhteessa tällaiseen pankkivaltuus-
ton harjoittamaan valvontaan.

Rahoitustarkastuksen toiminnan yhteiskun-
nallinen vastuunalaisuus edellyttää lisäksi,
että sellaiset valvontapäätökset, kuten suuren
talletuspankin toimiluvan peruuttaminen, jot-
ka saattavat merkittävällä tavalla vaikuttaa
rahoitusmarkkinoiden vakauteen taikka joi-
hin liittyy merkittäviä valvottavien oikeus-
turvaan liittyviä näkökohtia, samoin kuin
kansainvälisen säännösvalmistelun yhteydes-
sä muodostettavat merkittävät kannat, jotka
saattavat myöhemmin vaikuttaa kansallisen
lainsäädännön sisältöön, tehdään riittävän
laaja-alaisen ja monipuolisen harkinnan pe-
rusteella ja yhteistyössä muiden rahoitus-
markkinoiden häiriöttömästä toiminnasta
vastaavien viranomaisten kanssa. Tämän
vuoksi on tarpeen harkita eräiden keskeisten
valvontapäätösten siirtämistä johtajalta joh-
tokunnalle sekä johtokunnan kokoonpanon
tarkistamista siten, että päätöksenteossa ovat
riittävästi edustettuina kaikki rahoitusmark-
kinoista vastaavat viranomaiset.
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3. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

3.1. Esityksen tavoitteet

Esityksen yleisenä tavoitteena on yhtäältä
varmistaa tehokas ja joustava rahoitus-
valvonta nopeasti muuttuvilla rahoitusmark-
kinoilla kehittämällä Rahoitustarkastuksen
toimintatapoja ja laajentamalla Rahoitustar-
kastuksen toimivaltuuksia sekä toisaalta lisä-
tä toimintavaltuuksien laajentamisen vasta-
painoksi Rahoitustarkastuksen yhteiskunnal-
lista vastuunalaisuutta kehittämällä Rahoitus-
tarkastuksen hallintoa ja sen toiminnan ylei-
sen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden
valvontaa

Rahoitusvalvonnan tehokkuutta ja jousta-
vuutta pyritään edistämään erityisesti mää-
rittelemällä laissa rahoitusvalvonnan yleinen
tavoite Rahoitustarkastuksen toiminnan poh-
jaksi ja säätämällä laissa nykyistä kattavam-
min Rahoitustarkastuksen tehtävistä ja toimi-
valtuuksista sekä siirtämällä Rahoitus-
tarkastukselle luottolaitoksia ja sijoituspalve-
luyrityksiä koskevat toimilupa-asiat. Valvon-
tatoimintaa pyritään tehostamaan myös li-
säämällä lakiin säännökset Rahoitustarkas-
tuksen oikeudesta määrätä valvottavalle tai
muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle julki-
nen huomautus tai julkinen varoitus sekä sää-
tämällä nykyistä tarkemmin muun muassa
Rahoitustarkastuksen tarkastus- ja tietojen-
saantioikeudesta ja oikeudesta käyttää val-
vonnassa apuna tilintarkastajaa tai muuta ul-
kopuolista asiantuntijaa sekä oikeudesta kiel-
tää epäsopivaksi katsottua henkilöä kuulu-
masta luottolaitoksen tai sijoituspalvelu-
yrityksen hallintoelimiin.

Rahoitusvalvonnan ennakoivuutta pyritään
edistämään erityisesti ehdottamalla Ra-
hoitustarkastukselle oikeus lievien, luonteel-
taan varoittavien hallinnollisten seuraamus-
ten, kuten julkisen huomautuksen ja julkisen
varoituksen antamiseen. Lisäksi rahoitusval-
vonnan ennakoivuutta edistäisi Rahoitustar-
kastuksen johtokunnalle ehdotettu tehtävä
päättää rahoitusmarkkinoiden yleiseen kehi-
tykseen vaikuttavien merkittävien kannanot-
tojen julkistamisesta, joiden avulla Rahoitus-
tarkastus voisi mahdollisuuksiensa mukaan
kiinnittää yleistä huomiota rahoitusmark-

kinoilla havaitsemiinsa epäterveisiin piirtei-
siin ennen kuin ne heijastuvat esimerkiksi
valvottavien taloudellisen aseman vakauteen.

Lisäksi esityksellä pyritään toimivaltuuksi-
en lisäämisen vastapainoksi selkeyttämään ja
vahvistamaan Rahoitustarkastuksen toimin-
nan yhteiskunnallista vastuunalaisuutta eri-
tyisesti säätämällä pankkivaltuustolle yleinen
velvollisuus valvoa Rahoitustarkastuksen
toiminnan yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja
tehokkuutta. Lisäksi Rahoitustarkastuksen
toiminnan yhteiskunnallista vastuunalaisuutta
lisättäisiin siirtämällä eräiltä osin valvontaa
koskevaa päätöksentekoa pääasiassa Rahoi-
tustarkastuksen ulkopuolisista viranomaista-
hoista koostuvan johtokunnan vastuulle laa-
ja-alaisemman, monipuolisemman ja syvälli-
semmän harkinnan varmistamiseksi asioissa,
jotka saattavat merkittävästi vaikuttaa valvot-
tavien toimintaan tai rahoitusmarkkinoiden
vakauteen.

Rahoitustarkastuksen toiminnan ja päätök-
senteon läpinäkyvyyttä pyritään edistämään
säätämällä niistä menettelytavoista, joilla
pankkivaltuusto voi julkisesti arvioida Rahoi-
tustarkastuksen toiminnan yleistä tarkoituk-
senmukaisuutta ja tehokkuutta. Rahoitustar-
kastuksen toiminnan läpinäkyvyyttä pyrit-
täisiin edistämään niin ikään säätämällä Ra-
hoitustarkastukselle velvollisuus tiedottaa
julkisuuteen merkittävistä ratkaisuistaan ja
kannanotoistaan.

Esityksen tavoitteena on niin ikään osal-
taan huolehtia siitä, että viranomaisten val-
tuudet on laissa säädetty uuden perustuslain
vaatimukset huomioon ottaen riittävän selke-
ästi ja tarkkarajaisesti.

3.2. Keskeiset ehdotukset

3.2.1. Rahoitustarkastuksen tavoite ja teh-
tävä

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi yleinen
säännös Rahoitustarkastuksen toiminnan ta-
voitteesta. Lakiehdotuksen mukaan Rahoitus-
tarkastuksen toiminnan tavoitteena on luot-
tamuksen säilyminen rahoitusmarkkinoiden
toimintaan. Rahoitusvalvonnan tavoitetta ei
ole lainsäädännön tasolla aikaisemmin määri-
telty.

Tavoitteen säätämisen keskeisenä tarkoi-
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tuksena on tarjota lakisääteinen mittapuu Ra-
hoitustarkastuksen toiminnan yleisen tarkoi-
tuksenmukaisuuden arvioimiselle ja siten pa-
rantaa edellytyksiä Rahoitustarkastuksen toi-
minnan tehokkaammalle valvonnalle. Tavoit-
teen toteutumisen arviointiin perustuva toi-
minnan yleinen valvonta lisäisi Rahoitustar-
kastuksen toiminnan läpinäkyvyyttä ja yh-
teiskunnallista vastuunalaisuutta. Ehdotettu
säännös kytkeytyy pankkivaltuuston tehtä-
väksi ehdotettuun Rahoitustarkastuksen toi-
minnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden
valvontaan. Pankkivaltuuston tulisi ehdotuk-
sen mukaisesti säännöllisesti arvioida Rahoi-
tustarkastuksen toiminnan tarkoituksenmu-
kaisuutta erityisesti siltä kannalta, miten Ra-
hoitustarkastus on toiminnallaan onnistunut
lakisääteisessä tavoitteessaan ylläpitää luot-
tamusta rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

Toinen keskeinen peruste toiminnan ylei-
sen tavoitteen säätämiselle laissa on tarve
luoda lainsäädäntöön keinoja ohjata Rahoi-
tustarkastuksen päätöksentekoa niissä asiois-
sa, joissa Rahoitustarkastukselle on tarpeen
antaa valvonnan tehokkuuden ja joustavuu-
den varmistamiseksi nykyistä laajempaa itse-
näistä harkintavaltaa. Toiminnan tavoitteen
määrittely asettaa yleiset rajat Rahoitustar-
kastuksen harkintavallalle ja siten helpottaa
Rahoitustarkastuksen päätösten laillisuuden
ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia ja näin
osaltaan parantaa myös rahoitusmarkkinoilla
toimivien oikeusturvaa.

Rahoitustarkastuksen toiminnan tavoitteen
lakisääteinen määrittely ei muuttaisi rahoi-
tusmarkkinoita sääntelevien ja valvovien vi-
ranomaisten nykyistä työn- ja vastuunjakoa.
Siten valtiovarainministeriön tehtävänä olisi
edelleen vastata lainsäädännön valmistelusta,
turvaverkoista sekä kriisien hallinnasta.
Suomen Pankin tehtävänä taas olisi huolehtia
rahoitusmarkkinoiden yleisvalvonnasta sekä
maksu- ja selvitysjärjestelmien tehokkuudes-
ta ja luotettavuudesta. Rahoitustarkastuksen
päätehtävänä säilyisi ehdotetun Rahoitustar-
kastuksen tehtävää koskevan yleissäännök-
sen mukaisesti Rahoitustarkastuksen valvot-
taviksi säädettyjen rahoituspalveluntarjoajien
toiminnan vakauden sekä näiden ja muiden
rahoitusmarkkinoilla toimivien yksittäisten
yhteisöjen muun luotettavuuden valvonta.
Ehdotettu Rahoitustarkastuksen toiminnan

lakisääteinen tavoite ei aiheuttaisi myöskään
muutoksia Rahoitustarkastuksen tehtäviin
suhteessa muihin viranomaisiin kuten kilpai-
lu- tai kuluttajaviranomaisiin.

Myös muiden rahoitusmarkkinaviran-
omaisten vastuulla oleva toiminta, esimerkik-
si valtiovarainministeriön vastuulla oleva
lainsäädännön valmistelu ja Suomen Pankin
vastuulla oleva maksujärjestelmien valvonta,
edistää osaltaan luottamusta rahoitusmark-
kinoiden toimintaan. Rahoitustarkastuksen
toiminnan tarkoituksenmukaisuuden arvi-
ointi, joka edellä on todettu keskeiseksi pe-
rusteeksi tavoitteen lakisääteiselle määritte-
lylle, ei sen vuoksi voi perustua yksinomaan
tämän tavoitteen toteutumisen arviointiin,
vaan arvioinnissa on otettava huomioon ta-
voitteen toteutumisen lisäksi se, missä mää-
rin luottamuksen mahdollinen lisääntyminen
tai heikentyminen on johtunut Rahoitustar-
kastuksen toiminnasta ja missä määrin mui-
den viranomaisten vastuulla olevista seikois-
ta, esimerkiksi lainsäädännöstä. Rahoitus-
tarkastuksen toiminnan lakisääteinen tavoite
ei siten yksin rajaa Rahoitustarkastuksen teh-
täviä, toimivaltaa ja vastuuta suhteessa mui-
hin viranomaisiin vaan Rahoitustarkastuksen
vastuuta tavoitteen saavuttamisessa on arvi-
oitava yhdessä ehdotetun Rahoitustarkastuk-
sen tehtävää koskevan säännöksen kanssa.

Ehdotettu Rahoitustarkastuksen toiminnan
tavoite on toisaalta suppeampi kuin ra-
hoitusmarkkinoiden sääntelyn ja valvonnan
kokonaistavoitteena oleva rahoitusmark-
kinoiden tehokas ja häiriötön toiminta, koska
Rahoitustarkastuksen tavoite käsittäisi aino-
astaan luottamuksen säilymisen rahoitus-
markkinoiden toimintaan. Rahoitustarkastuk-
sen toiminnan tavoitetta ei kuitenkaan ole
nähty tarkoituksenmukaiseksi laissa kytkeä
tällaisiin muihin tavoitteisiin, kuten markki-
noiden tehokkuuteen, koska useiden, osin eh-
kä keskenään vastakkaisten toiminnan yleis-
ten tavoitteiden asettaminen saattaisi vaikeut-
taa Rahoitustarkastuksen toiminnan yleisen
tarkoituksenmukaisuuden arviointia ja siten
Rahoitustarkastuksen toiminnan yleistä val-
vontaa. Tällaiset muut tavoitteet eivät myös-
kään ole Rahoitustarkastuksen tehtävän kan-
nalta yhtä keskeisiä kuin eräiden muiden vi-
ranomaisten toiminnassa. Sen takia tällaisia
yleisluonteisia, esimerkiksi kilpailu- ja kulut-
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taja-asioihin tai rikollisuuden torjuntaan liit-
tyviä, tavoitteita ja tehtäviä ei ole nähty tar-
koituksenmukaiseksi nimenomaisesti kytkeä
ehdotetussa laissa Rahoitustarkastuksen toi-
mintaa keskeisesti ohjaavaan tavoitteen mää-
rittelyyn, vaan niistä säädettäisiin laissa erik-
seen Rahoitustarkastuksen toimintaa koske-
vissa yksityiskohtaisissa säännöksissä siltä
osin kuin Rahoitustarkastuksella olisi niihin
liittyviä erityisiä tehtäviä. Esimerkiksi rahoi-
tusmarkkinoiden tehokkuuden keskeisimpiä
edellytyksiä ovat valtiovarainministeriön
vastuulla oleva lainsäädäntö, jolla voidaan
turvata mahdollisimman esteetön alallepääsy
ja alalta poistuminen sekä tasapuolinen vero-
tuskohtelu ja muu kilpailuedellytysten yh-
denvertaisuus, sekä kilpailuviranomaisten
vastuulla oleva yleinen kilpailuvalvonta, jolla
voidaan ehkäistä haitallisia kilpailunrajoituk-
sia. Rahoitustarkastus voisi kuitenkin osallis-
tua rahoitusmarkkinoiden tehokkuustavoit-
teen toteuttamiseen esimerkiksi osallistu-
malla sille nimenomaisesti säädetyn tehtävän
mukaisesti rahoitusmarkkinalainsäädännön
valmisteluun sekä kiinnittämällä kilpailuvi-
ranomaisten huomiota mahdollisiin rahoi-
tusmarkkinoilla vallitseviin haitallisiin kil-
pailunrajoituksiin.

Luottamuksen säilyminen rahoitusmarkki-
noiden toimintaan voidaan toisaalta ym-
märtää laajasti siten, että se käsittää useita
sellaisia tavoitteita, jotka yleensä on liitetty
rahoitusmarkkinoiden valvontaan. Luotta-
muksen säilyminen rahoitusmarkkinoiden
toimintaan kattaa esimerkiksi sekä rahoitus-
palveluiden tarjoajien ja sitä kautta koko ra-
hoitusmarkkinoiden vakauden että rahoitus-
markkinoilla toimivien toiminnan muun luo-
tettavuuden, kuten korkeatasoisten asiak-
kaan- ja sijoittajansuojaperiaatteiden noudat-
tamisen sekä sen, että rahoitusjärjestelmää ei
käytetä lainvastaisiin tarkoituksiin, kuten ra-
hanpesuun tai terrorismin rahoitukseen.

Kuten edellä on todettu, Rahoitustarkastuk-
sen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden ylei-
nen arviointi edellyttää paitsi lakisääteisen
tavoitteen asettamista Rahoitustarkastuksen
toiminnalle, myös Rahoitustarkastuksen ylei-
sen tehtävän määrittelyä, jotta voidaan arvi-
oida, miltä osin Rahoitustarkastus on itse
vastuussa tavoitteen toteutumisesta ja miltä
osin vastuussa ovat muut rahoitusmarkkina-

viranomaiset. Tämän vuoksi lakiin sisällytet-
täisiin yleinen säännös Rahoitustarkastuksen
tehtävästä. Ehdotetun säännöksen mukaan
Rahoitustarkastuksen tehtävänä olisi valvoa,
sen valvottaviksi säädettyjen rahoituspalve-
luntarjoajien toiminnan vakautta ja niiden
sekä muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien
toiminnan luotettavuutta. Lisäksi Rahoitus-
tarkastuksen tehtävänä olisi ohjata rahoitus-
markkinoilla toimivia noudattamaan hyviä
menettelytapoja rahoitusmarkkinoilla sekä
edistää yleisön tietämystä rahoitusmarkki-
noista.

Säännös ohjaisi osaltaan pankkivaltuuston
tehtäväksi ehdotettua Rahoitustarkastuksen
toiminnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden
arviointia sekä rajaisi Rahoitustarkastuksen
toimintaa yleisellä tasolla erityisesti suhtees-
sa muihin rahoitusmarkkinaviranomaisiin.
Rahoitustarkastuksen tehtävän määrittelyn
tarkoituksena ei olisi kuvata Rahoitustarkas-
tuksen tehtävää tyhjentävästi, vaan sillä mää-
riteltäisiin ne yleiset keinot, joiden avulla
Rahoitustarkastus ensisijaisesti edistäisi sen
toiminnan tavoitteena olevaa luottamuksen
säilymistä rahoitusmarkkinoiden toimintaan.
Rahoitustarkastuksen yleisen tehtävän laki-
sääteisestä määrittelystä ei voitaisi johtaa
Rahoitustarkastukselle yleistä toimivaltaa
tehdä rahoitusmarkkinoilla toimivia velvoit-
tavia päätöksiä, vaan tällainen toimivalta pe-
rustuisi aina, kuten nykyisinkin, muualla eh-
dotetussa Rahoitustarkastuslaissa ja aineelli-
sessa rahoitusmarkkinalainsäädännössä ole-
viin yksityiskohtaisiin toimivaltasäännöksiin.

3.2.2. Rahoitustarkastuksen toimintatavat

Rahoitustarkastuksen voimassa olevan lain
mukaiset tehtävät ehdotetaan olennaisilta
osiltaan säilytettäviksi. Tämän lisäksi Rahoi-
tustarkastukselle ehdotetaan eräitä uusia teh-
täviä, joista merkittävin on luottolaitosten ja
sijoituspalveluyritysten toimilupien myön-
täminen ja peruuttaminen.

Voimassa olevassa rahoitustarkastuslaissa
säädetty Rahoitustarkastuksen oikeus eräissä
tapauksissa kieltää talletusten vastaanottami-
nen tai rajoittaa sitä määräajaksi ehdotetaan
kumottavaksi, koska toiminnan väliaikaisesta
keskeyttämisestä säädetään vuoden 2002
alussa voimaan tulleessa laissa talletuspankin
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toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä
(1509/2001), eikä laissa Rahoitustarkastuk-
sesta siten enää tarvitse erikseen säätää talle-
tusten vastaanoton kieltämisestä.

Nykyisessä rahoitustarkastuslaissa sääde-
tään Rahoitustarkastuksen velvollisuudesta
koota ja pitää julkisesti saatavilla tiedot luot-
totappioista, joista pankkituen tarve aiheutuu.
Myös tämä pankkikriisin yhteydessä lakiin
lisätty säännös ehdotetaan kumottavaksi,
koska luottotappiorekisteri on käytännössä
jäänyt merkityksettömäksi pankkikriisin syi-
den ja seurausten sekä pankkituen käytön ar-
vioinnin kannalta eikä säännökselle nyky-
oloissa muutenkaan ole nähtävissä tarvetta.

Toimilupien myöntäminen ja peruuttaminen

Talletuspankkeja ja muita luottolaitoksia,
sijoituspalveluyrityksiä ja panttilainauslaitok-
sia koskevien lupa-asioiden käsittely, ehdote-
taan siirrettäväksi valtiovarainministeriöltä
Rahoitustarkastukselle. Rahoitustarkastus
selvittää nykyisinkin toimilupaedellytykset ja
valtiovarainministeriön tehtävä päätöksen-
teossa on tämän vuoksi ollut yleensä lähinnä
muodollinen. Lisäksi Rahoitustarkastuksen
oikeus itse peruuttaa toimiluvat nopeuttaisi
reagointia vakaviin häiriöihin rahoituspalve-
luyritysten toiminnassa. Muutos ei heiken-
täisi valvottavien oikeusturvaa, koska muu-
toksenhakuoikeus toimilupaviranomaisen
päätöksiin säilyisi. Lisäksi toimilupa-asioi-
den siirto valtiovarainministeriöstä selkeyt-
täisi valtiolla vielä nykyisin olevaa omistaja-
roolia rahoitusmarkkinoilla, vaikka rahoi-
tusmarkkina-asioita ja omistajaohjausta kos-
keva päätöksenteko sinänsä onkin valtiova-
rainministeriössä jo tehokkaasti erotettu toi-
sistaan.

Talletussuojarahastoa, vakuusrahastoja, si-
joittajien korvausrahastoa, arvopaperi- ja
johdannaispörssitoimintaa ja arvopaperikes-
kusta koskevien lupa-asioiden käsittely säi-
lyisi kuitenkin ainakin toistaiseksi valtiova-
rainministeriöllä, koska näiden yhteisöjen
toimilupapäätösten yhteydessä joudutaan
päättämään myös näiden yhteisöjen säännöis-
tä, jotka voimassa olevan aineellisen lainsää-
dännön nojalla sisältävät merkittävässä mää-
rin lakia täydentäviä määräyksiä. Tämän
vuoksi näiden toimilupa-asioiden siirtäminen

Rahoitustarkastukselle edellyttäisi sellaisia
aineellisen lainsäädännön muutoksia, joita on
tarkoituksenmukaista harkita muussa yhtey-
dessä.

Esityksessä ei ehdoteta tältä osin muutetta-
vaksi myöskään sijoitusrahastolakia, koska
valtiovarainministeriössä on parhaillaan val-
misteltavana sijoitusrahastolainsäädännön
uudistus ja vastaavat muutokset sijoitusrahas-
toja koskevien toimilupa- ja sääntöasioiden
siirtämisestä Rahoitustarkastukselle on tar-
koituksenmukaisempaa tehdä siinä yhteydes-
sä.

Koska toimilupien myöntämisestä ja pe-
ruuttamisesta säädetään aineellisessa rahoi-
tusmarkkinalainsäädännössä, asianomaista
aineellista lainsäädäntöä ehdotetaan tältä osin
muutettavaksi.

Toimilupien myöntäminen ja peruuttami-
nen olisi pääsääntöisesti sellainen valvot-
tavan toimintaan merkittävästi vaikuttava
päätös, että se olisi tehtävä Rahoitustarkas-
tuksen johtokunnassa. Työjärjestyksessä voi-
taisiin kuitenkin siirtää merkitykseltään vä-
häistä päätöksentekovaltaa myös toimilupa-
asioissa johtajalle.

Lakiin ei ehdoteta nykyisessä laissa olevaa
yleissäännöstä, jonka mukaan Rahoitus-
tarkastus voi peruuttaa myöntämänsä luvan
tai muuttaa sen ehtoja. Muun muassa valvot-
tavien oikeusturvan kannalta on perustellum-
paa, että kunkin luvan osalta lupaehdoissa
todetaan luvan voimassaolon edellytykset,
jollei niistä laissa säädetä erikseen, kuten
toimilupien osalta.

Muu toiminta

Rahoitustarkastuksen keskeinen tehtävä
valvoa rahoitusmarkkinoilla toimivien toi-
minnan lainmukaisuutta säilyisi ennallaan.
Valvottavien toiminnalle asetettavista vaati-
muksista säädettäisiin edelleen aineellisessa
rahoitusmarkkinalainsäädännössä. Laissa
kuitenkin korostettaisiin nykyistä enemmän
rahoitustarkastuksen ennakoivaa valvonta-
toimintaa muun muassa säätämällä erikseen
Rahoitustarkastuksen tehtäväksi seurata val-
vottavien taloudellista asemaa ja johtamis- ja
riskienhallintajärjestelmiä sekä ohjata rahoi-
tusmarkkinoilla toimivia noudattamaan toi-
minnassaan hyviä menettelytapoja. Lisäksi
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laissa säädettäisiin erikseen Rahoitustar-
kastuksen tehtäväksi muun muassa osallis-
tuminen kansainväliseen yhteistyöhön.

Rahoitustarkastukselle asetettaisiin nykyi-
sestä laista poiketen erityinen tehtävä edistää
rahoitusmarkkinoiden toimintaa koskevan
tietoaineiston saatavuutta.

Voimassa olevassa rahoitustarkastuslaissa
säädettyä Rahoitustarkastuksen oikeutta an-
taa valvottavalle sen kirjanpitoa koskevia
määräyksiä ehdotetaan täsmennettäväksi,
koska nykyinen säännös määräyksenanto-
oikeudesta ei täytä perustuslain edellyttämää
tarkkarajaisuuden vaatimusta. Voimassa ole-
vassa aineellisessa lainsäädännössä on lisäksi
säännöksiä Rahoitustarkastuksen oikeudesta
antaa valvottavan tilinpäätöstä koskevia mää-
räyksiä. Tämän vuoksi määräystenanto-oi-
keus rajattaisiin koskemaan liiketapahtumien
ja taseen ulkopuolisten sitoumusten merkit-
semistä valvottavan juoksevaan kirjanpitoon.
Rahoitustarkastus voisi tältä osin antaa val-
vonnan kannalta tarpeellisia kirjanpitolaista
ja -asetuksesta poikkeavia määräyksiä.

3.2.3. Valvontavaltuudet

Rahoitustarkastuksella on voimassa olevan
rahoitustarkastuslain mukaan useita val-
tuuksia, joita se voi käyttää valvontatehtä-
väänsä suorittaessaan. Nämä valvonta-
valtuudet ehdotetaan säilytettäviksi eräin
täsmennyksin ennallaan. Tämän lisäksi Ra-
hoitustarkastukselle ehdotetaan annettavaksi
eräitä uusia valtuuksia.

Rahoitustarkastuksen tarkastus- ja tietojen-
saantioikeutta laajennettaisiin ulottamalla se
kaikkiin valvottavan asiamiehenä toimiviin
yrityksiin ja yrityksiin, jotka valvottavan lu-
kuun hoitavat näiden kirjanpitoon, riskien-
hallintaan tai tietojenkäsittelyyn liittyviä teh-
täviä. Rahoitustarkastus voisi myös käyttää
tarkastustoiminnassaan apuna viraston ulko-
puolista tilintarkastajaa tai muuta asiantunti-
jaa. Nykyisin arvopaperimarkkinalaissa ole-
vat säännökset Rahoitustarkastuksen oikeu-
desta saada tietoja muilta rahoitusmarkki-
noilla toimivilta kuin valvottavilta ehdotetaan
lisäksi siirrettäväksi lakiin Rahoitustarkas-
tuksesta. Laissa määriteltäisiin tällaiset muut
rahoitusmarkkinoilla toimivat kuin valvotta-

vat olennaisilta osiltaan nykyisiä arvopaperi-
markkinalain säännöksiä vastaavasti. Muulla
rahoitusmarkkinoilla toimivalla tarkoitettai-
siin siten arvopaperimarkkinalaissa tarkoite-
tun arvopaperin tarjoajaa ja liikkeeseenlaski-
jaa, meklaria, sisäpiirisäännösten nojalla il-
moitusvelvollista, arvopaperin osto- tai lu-
nastustarjouksen tekijää sekä henkilöitä, jot-
ka ovat velvollisia julkistamaan omis-
tusosuutensa lisääntymisen julkisen kaupan-
käynnin kohteena olevassa yhtiössä. Rahoi-
tustarkastuksen tarkastus- ja tietojensaantioi-
keuden ulottuvuus ei muuttuisi nykyisestä,
vaan muutos olisi tältä osin pelkästään laki-
tekninen. Lakiin ehdotetaan otettavaksi Ra-
hoitustarkastuksen norminantovallan selkeyt-
tämiseksi nimenomainen valtuutussäännös,
jonka mukaan Rahoitustarkastus voisi antaa
määräyksiä valvottavan taloudellista asemaa,
omistajia, hallinto- ja valvontaelinten jäseniä,
sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevi-
en tietojen säännöllisestä toimittamisesta Ra-
hoitustarkastukselle. Oikeus antaa määräyk-
siä jatkuvan valvonnan kannalta tarpeellisten
tietojen toimittamisesta Rahoitustarkastuksel-
le turvaisi ja helpottaisi jatkuvaa valvon-
tatyötä.

Rahoitustarkastukselle ehdotetaan myös
oikeutta kieltää antamasta rikoksen tai rik-
komuksen tutkimiseksi toimeenpanemasta
tarkastuksesta tai pyytämistään tiedoista tie-
toa sille, johon tutkimus kohdistuu, tai muul-
le henkilölle. Kielto olisi voimassa siihen
saakka, kun tutkimus Rahoitustarkastuksessa
on päättynyt ja sitä olisi noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta. Kiellon tarkoituk-
sena on estää tutkinnan vaarantuminen ennen
kuin poliisi voi antaa esitutkintalain
(449/1987) mukaisen kiellon ilmaista tietoja.

Luottolaitoslaitostoiminnasta annettuun la-
kiin ja sijoituspalveluyrityksistä annettuun
lakiin ehdotetaan luottolaitosten ja sijoitus-
palveluyritysten hallinnon valvonnan tehos-
tamiseksi lisättäväksi säännös, jonka mukaan
Rahoitustarkastus voisi laissa säädetyin edel-
lytyksin määräajaksi kieltää epäsopivaksi
katsottua henkilöä toimimasta luottolaitoksen
tai sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäse-
nenä tai toimitusjohtajana. Laissa säädettäi-
siin tarkemmin siitä, milloin henkilöä voi-
taisiin pitää epäsopivana.
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3.2.4. Hallinnolliset seuraamukset

Nykyisessä lainsäädännössä Rahoitustar-
kastuksella ei ole sellaisia valtuuksia, joita
voitaisiin käyttää erityisesti pienempien rik-
komusten kohdalla silloin, kun ne eivät edel-
lytä esimerkiksi toimiluvan peruuttamista tai
joissa uhkasakon asettaminen ei ole tarkoi-
tuksenmukaista. Lakiin ehdotetaan tämän
vuoksi lisättäväksi Rahoitustarkastuksen val-
vontatoiminnan tehostamiseksi säännökset
Rahoitustarkastuksen oikeudesta määrätä
hallinnollisia seuraamuksia valvottaville ja
muille rahoitusmarkkinoilla toimiville yhtei-
söille sekä sellaisille rahoitusmarkkinoilla
toimiville luonnollisille henkilöille, kuten
meklareille, joille rahoitusmarkkinalainsää-
dännössä on asetettu erityisiä velvollisuuksia.
Ehdotuksen mukaan Rahoitustarkastus voisi
antaa laissa säädetyissä tapauksissa julkisen
huomautuksen tai julkisen varoituksen. Jul-
kista huomautusta ja varoitusta ei voitaisi an-
taa teosta, joka on muualla laissa säädetty
rangaistavaksi, ellei rikkomus ole ilmeinen ja
teko niin vähäinen, ettei Rahoitustarkastus
tee asiasta rikosilmoitusta. Julkinen huo-
mautus tai varoitus ei sitä vastoin estäisi sa-
manaikaista uhkasakon asettamista ja tuomit-
semista, koska julkinen huomautus ja varoi-
tus olisi tarkoitettu rangaistusluonteisiksi
toimenpiteiksi, joiden tarkoitus olisi ensisi-
jaisesti yleistävä, kun taas uhkasakon tarkoi-
tuksena on ainoastaan tehostaa viranomais-
päätöksen täytäntöönpanoa.

Julkisen huomautuksen ja varoituksen te-
hokkuus edellyttää, että ne voidaan antaa
muutoksenhausta huolimatta. Tämän vuoksi
ehdotetaan, että muutoksenhaku ei estäisi jul-
kisen huomautuksen tai varoituksen antamis-
ta. Huomautuksen ja varoituksen vaikutus
voisi heiketä ratkaisevasti, jos huomautus tai
varoitus tulisi julkisesti vasta muutoksenha-
kuprosessin jälkeen. Ensinnäkin vaikutus
voisi kohdistua täysin virheellisesti, jos jul-
kistamisesta seuraava kielteinen julkisuus il-
menisi mahdollisesti paljonkin sen jälkeen,
kun huomautuksen tai varoituksen saaja on jo
asianmukaisesti korjannut virheellisen me-
nettelynsä ja toteuttanut tarvittavat toimenpi-
teet virheellisen menettelyn ehkäisemiseksi
vastaisuudessa. Toisaalta virheellistä menet-
telyä voitaisiin jatkaa muutoksenhakuproses-

sin ajan, mikä saattaisi vaarantaa esimerkiksi
sijoittajien tai tallettajien aseman. Jos muu-
toksenhakuviranomainen myöhemmin ku-
moaa julkisen huomautuksen tai varoituksen
antamista koskevan päätöksen, Rahoitustar-
kastuksen olisi tiedotettava tästä vastaavalla
tavalla, kuin se on julkistanut huomautuksen
tai varoituksen. Rahoitustarkastuksen olisi li-
säksi julkistaessaan huomautuksen tai varoi-
tuksen ilmoitettava, onko päätökseen haettu
muutosta. Ehdotetut muutokset eivät vaikut-
taisi Rahoitustarkastuksen velvollisuuteen
muuten tuottaa ja jakaa tietoa toiminnastaan
niin kuin viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

Ehdotettu julkinen huomautus voitaisiin
antaa, jos valvottava tai muu rahoitusmark-
kinoilla toimiva yhteisö menettelee lain tai
sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti
tai jos luonnollinen henkilö laiminlyö, mitä
hänen velvollisuudekseen on rahoitusmark-
kinoita koskevissa säännöksissä tai niiden
nojalla annetuissa määräyksissä säädetty eikä
asia kokonaisuutena harkiten antaisi aihetta
ankarampiin toimenpiteisiin. Julkisen huo-
mautuksen antamisesta päättäisi Rahoitustar-
kastuksen johtokunta.

Julkinen varoitus voitaisiin antaa samoille
tahoille kuin julkinen huomautus ja se voitai-
siin antaa, jos menettely tai laiminlyönti on
jatkuvaa tai toistuvaa taikka muuten niin
moitittavaa, ettei julkista huomautusta pidetä
riittävänä. Julkisen varoituksen antamisesta
päättäisi Rahoitustarkastuksen johtokunta.

3.2.5. Rahoitustarkastuksen hallinto ja
valvonta

Rahoitustarkastuksen valvonta- ja johta-
misjärjestelmää ehdotetaan tarkistettavaksi
Rahoitustarkastuksen toiminnan yhteiskun-
nallisen vastuunalaisuuden ja toiminnan lä-
pinäkyvyyden lisäämiseksi. Rahoitustarkas-
tuksen toiminnan yleistä valvontaa ja siten
yhteiskunnallista vastuunalaisuutta on tar-
peen lisätä Rahoitustarkastukselle nyt ehdo-
tettujen ja tulevaisuudessa todennäköisesti
edelleen lisääntyvien, laajaa itsenäistä har-
kintavaltaa edellyttävien toimivaltuuksien
johdosta. Samalla on huolehdittava valvon-
nan läpinäkyvyydestä, jotta Rahoitustarkas-
tuksen toiminnan yleistä tarkoituksenmukai-
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suutta voidaan arvioida julkisesti. Lisäksi
nykyistä laajempien ja enemmän itsenäistä
harkintavaltaa edellyttävien toimivaltuuksien
myöntäminen Rahoitustarkastukselle edellyt-
tää, että tällaisten toimivaltuuksien käyttöä
koskeva päätöksenteko perustuu riittävän laa-
ja-alaiseen monipuoliseen ja syvälliseen har-
kintaan silloin, kun päätökset saattavat vai-
kuttaa merkittävästi valvottavan toimintaan
tai yleisesti rahoitusmarkkinoiden vakauteen.
Näistä syistä Rahoitustarkastuksen nykyistä
hallintojärjestelmää ehdotetaan muutettavak-
si siten, että pankkivaltuustolle säädetään
vastuu Rahoitustarkastuksen toiminnan ylei-
sen tarkoituksenmukaisuuden ja tehokkuuden
valvonnasta, päätösvaltaa valvottavien toi-
mintaan tai rahoitusmarkkinoiden vakauteen
vaikuttavissa toimivaltuuksien käyttöä kos-
kevissa päätöksissä siirretään johtokunnalle
ja johtokunnan kokoonpanoa tarkistetaan
vastaamaan paremmin johtokunnan lisään-
tyvää vastuuta yksittäisiä valvontatoimia
koskevassa päätöksenteossa. Rahoitustar-
kastuksen johtajan asemaan ja tehtäviin ei
ehdoteta merkittäviä muutoksia lukuun otta-
matta sitä, että merkittävimmät valvontaval-
tuuksien käyttöä koskevat päätökset olisi
edellä sanotun mukaisesti tehtävä johtokun-
nassa. Samalla edellytettäisiin, että johtaja
pitää johtokunnan tietoisena sellaisista asiois-
ta, jotka vaikuttavat johtokunnan tehtävien
hoitamiseen.

Rahoitustarkastuksen asemaan hallinnolli-
sesti Suomen Pankin yhteydessä mutta pää-
töksenteon osalta itsenäisenä viranomaisena
ei ehdoteta muutoksia.

Nykyisessä rahoitustarkastuslaissa pankki-
valtuustolla on Rahoitustarkastuksen hallin-
toon kuuluvia tehtäviä, jotka ehdotetaan säi-
lytettäväksi ennallaan. Pankkivaltuusto päät-
täisi siten, kuten nykyisinkin, Rahoitustarkas-
tuksen johtokunnan jäsenten nimittämisestä,
johtokunnan puheenjohtajasta, johtajan palk-
kauksen ja muiden keskeisten palvelussuh-
teen ehtojen perusteista, johtajaa koskevasta
kurinpitomenettelystä sekä Rahoitustarkas-
tuksen työjärjestyksen vahvistamisesta.

Pankkivaltuuston roolia ehdotetaan merkit-
tävästi vahvistettavaksi siten, että pank-
kivaltuuston tehtävänä olisi valvoa Rahoitus-
tarkastuksen toiminnan yleistä tarkoituksen-
mukaisuutta ja tehokkuutta. Pankkivaltuusto

valvoisi toiminnan yleistä tarkoituksenmu-
kaisuutta erityisesti arvioimalla sitä, miten
ehdotettu Rahoitustarkastuksen toiminnan
laissa säädetty tavoite on toteutunut siltä osin
kuin Rahoitustarkastus on voinut siihen laki-
sääteisen tehtävänsä puitteissa vaikuttaa.

Rahoitustarkastuksen toiminnan läpinäky-
vyyden ja yhteiskunnallisen vastuunalaisuu-
den edistämiseksi ehdotetaan, että johtokun-
nan olisi tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa, annettava pankkivaltuus-
tolle kertomus Rahoitustarkastuksen toimin-
nalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteu-
tumisesta. Johtokunnan kertomusta ei edelly-
tettäisi annettavaksi eduskunnalle kuten Suo-
men Pankin toimintaa koskevan pankkival-
tuuston hallinnollisen toimintakertomuksen
sekä rahapolitiikan toteuttamista koskevan
pankkivaltuuston kertomuksen osalta sää-
detään. Pankkivaltuusto voisi kuitenkin halu-
tessaan käsitellä Rahoitustarkastuksen johto-
kunnan kertomusta osana kertomustaan
eduskunnalle Suomen Pankin toiminnasta ja
hallinnosta ja tällä tavoin epäsuorasti saattaa
yhteiskunnallisesti merkittävät Rahoitustar-
kastuksen toimintalinjaukset eduskunnassa
käytävän keskustelun kohteeksi. Kertomus-
menettelyn tavoitteena oleva toiminnan läpi-
näkyvyyden ja yhteiskunnallisen vastuun-
alaisuuden toteutuminen edellyttävät, että
johtokunnan kertomus ja pankkivaltuuston
vastaus siihen olisivat julkisia asiakirjoja.

Rahoitustarkastuksen johtokunnalla säilyi-
sivät edelleen sille nykyisessä laissa säädetyt
hallinnolliset tehtävät. Johtokunta päättäisi
siten edelleen valvontamaksuista, huolehtisi
rahoitusmarkkinoita valvovien viranomaisten
yhteistyön kehittämisestä, esittäisi pankkival-
tuuston vahvistettavaksi Rahoitustarkastuk-
sen työjärjestyksen, käsittelisi Rahoitustar-
kastuksen vuotuisen talousarvion ja nimittäisi
johtajaa lukuun ottamatta Rahoitustarkastuk-
sen ylimmät virkamiehet. Lisäksi johto-
kunnan ohjaustehtävää selkeytettäisiin sää-
tämällä johtokunnalle velvollisuus asettaa
erityiset tavoitteet Rahoitustarkastuksen toi-
minnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä
ohjata ja valvoa näiden tavoitteiden toteutu-
mista ja toimintalinjojen noudattamista.

Nykyisestä laista poiketen johtokunnan
tehtävänä olisi tehdä sellaiset laissa tar-
kemmin määriteltävät Rahoitustarkastuksen



HE 175/2002 vp 33

toimivaltuuksien käyttöä koskevat päätökset,
jotka vaikuttaisivat merkittävästi valvottavi-
en toimintaan taikka rahoitusmarkkinoiden
vakauteen tai muuten rahoitusmarkkinoiden
kehitykseen. Tällaisia päätöksiä olisivat toi-
milupahakemuksen hylkääminen, toimiluvan
peruuttaminen, toiminnan rajoittaminen, jul-
kisen huomautuksen tai varoituksen anta-
minen, valvottavan tekemän päätöksen toi-
meenpanon tai muun valvottavan tekemän
toimenpiteen vaatiminen peruutettavaksi tai
oikaistavaksi, valvottavan voitonjaon rajoit-
taminen, henkilön kieltäminen toimimasta
valvottavan hallintoelimen jäsenenä sekä uh-
kasakon tuomitseminen maksettavaksi. Myös
toimiluvan myöntäminen ja sen ehtojen
muuttaminen, määräysten antaminen ja val-
vottavan sääntöjen vahvistaminen kuuluisivat
lähtökohtaisesti johtokunnan tehtäviin niiden
periaatteellisesti merkittävän luonteen vuoksi
mutta Rahoitustarkastuksen toiminnan tehos-
tamiseksi ja joustavoittamiseksi näissä asi-
oissa päätöksentekovaltaa voitaisiin työjär-
jestyksessä siirtää johtajalle sellaisissa asiois-
sa, joilla ei ole merkittävää vaikutusta valvot-
tavien toimintaan tai rahoitusmarkkinoiden
vakauteen. Tällaisia asioita olisivat esimer-
kiksi selvien ja yksinkertaisten toimilupien
myöntäminen sekä vähäiset määräysten,
sääntöjen tai lupaehtojen muutokset.

Johtokunnan tehtävänmäärittelyn lähtökoh-
tana on, että johtokunnalle annettaisiin vas-
tuu Rahoitustarkastuksen yleisen tason toi-
mintaperiaatteista sekä päätöksistä, jotka
ovat valvonnan kannalta periaatteellisesti
merkittäviä tai laajakantoisia tai jotka ovat
rahoitusmarkkinoiden vakauden tai kehityk-
sen taikka yksittäisen valvottavan toiminnan
kannalta merkittäviä. Nykyisestä tilanteesta
poiketen Rahoitustarkastus saattaa tulevai-
suudessa aikaisempaa laajempien toiminta-
valtuuksiensa perusteella vaikuttaa entistä
merkittävämmin yksittäisen valvottavan ta-
loudelliseen asemaan ja toimintaan. Samoin
Rahoitustarkastus saattaa valtuuksiensa ja ra-
hoitusmarkkinoiden kansantaloudellisen mer-
kityksen ja niiden keskittyneisyyden takia
joissain tapauksissa vaikuttaa syvällisesti
myös rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja
kansantalouden kehitykseen sekä raha- ja ta-
louspolitiikan edellytyksiin. Näihin vaikut-
taminen sekä vastuu talouden kokonaiskehi-

tyksestä kuuluu kuitenkin ensisijaisesti Suo-
men hallituksen ja Suomen Pankin eikä Ra-
hoitustarkastuksen toimivaltaan. Siksi on pe-
rusteltua edellyttää, että Rahoitustarkastuk-
sen toimintaan liittyy nykyistä laajempi, mo-
nipuolisempi ja syvällisempi viranomais-
harkinta. Myös rahoitusmarkkinoilla toimivi-
en oikeusturvan kannalta on tarpeen pyrkiä
välttämään tilannetta, jossa toimintaedelly-
tyksiin liittyvät päätökset voisi Suomessa
tehdä vain yksi ainoa virkamies.

Johtokunnan tehtäviin ehdotetut muutokset
edellyttävät, että laissa säädettäisiin nykyi-
sestä poiketen myös johtokunnan jäsenten
kelpoisuusehdoista. Johtokunnan jäseneltä
edellytettäisiin, että hänellä on hyvä perehty-
neisyys rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

Johtokunnan vastuun lisääminen merkittä-
vien toimivaltuuksien käyttöä koskevassa
päätöksenteossa edellyttää, että johtokunnan
kokoonpanoa laajennetaan nykyisestä riittä-
vän laaja-alaisen, monipuolisen ja syvällisen
harkinnan varmistamiseksi. Erityisesti siltä
osin kuin toimivaltuuksien käyttö saattaa
vaikuttaa valvottavien toimintaedellytyksiin
ja rahoitusmarkkinoiden vakauteen on tar-
peen varmistua, että rahoitusmarkkinoiden ja
niiden vakausongelmien hoidosta viime kä-
dessä vastuussa olevat viranomaiset ovat
päätöksenteossa riittävästi edustettuina. Tä-
män mukaisesti ehdotetaan, että johtokun-
nassa olisi kuusi jäsentä, joista kaksi edustai-
si valtiovarainministeriötä, yksi sosiaali- ja
terveysministeriötä ja yksi Suomen Pankkia.
Lisäksi johtokuntaan kuuluisivat Rahoi-
tustarkastuksen johtaja ja Vakuutusvalvonta-
viraston johtaja. Ehdotettu johtokunnan ko-
koonpano vastaisi myös Vakuutusvalvontavi-
raston johtokunnan kokoonpanoa, jossa niin
ikään on kaksi edustajaa asianomaisesta mi-
nisteriöstä, yksi edustaja toisesta minis-
teriöstä ja Suomen Pankista sekä molempien
valvontavirastojen päälliköt.

Ehdotettu merkittävien valvontavaltuuksien
käyttöä koskevan päätöksenteon siirtäminen
pääosin Rahoitustarkastuksen ulkopuolista
henkilöistä koostuvalle johtokunnalle ja sii-
hen liittyvä johtokunnan kokoonpanon laa-
jentaminen eivät olisi ristiriidassa rahoitus-
valvonnalle yleisesti asetetun riippumatto-
muusvaatimuksen kanssa. Rahoitustarkastuk-
sen johtokunta säilyisi Rahoitustarkastuksen



HE 175/2002 vp34

sisäisenä hallintoelimenä ja Rahoitustarkas-
tuksen ulkopuoliset johtokunnan jäsenet vas-
taisivat Rahoitustarkastuksen päätösten lail-
lisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta yk-
sinomaan Rahoitustarkastusta koskevien
säännösten puitteissa. Päätöksenteko ei siten
miltään osin olisi valtioneuvoston alaisuu-
dessa vaan johtokunnan jäsenten työskentely
perustuisi ainoastaan heidän henkilökohtai-
seen, varsinaisessa toimessaan saamaansa
asiantuntemukseen.

Yleisten hyvää hallintotapaa koskevien pe-
riaatteiden mukaisesti, joita muun muassa
valtionyhtiöissä ja useimmissa valtion laitok-
sissa noudatetaan ja joita myös Rahoitustar-
kastus itse korostaa valvottavien hallinnon
valvonnassa, toimitusjohtaja tai muu opera-
tiivisesta toiminnasta vastaava johtaja ei ole
hallituksen tai johtokunnan jäsen. Johtajan
kuulumisen johtokuntaan on erityisesti kat-
sottu hämärtävän johtokunnalle kuuluvaa
toiminnan ohjaus- ja valvontavastuuta. Li-
säksi johtajan rooli samanaikaisesti sekä tut-
kinnasta vastaavana että sen perusteella pää-
tettävien seuraamusten määräämisestä päät-
tävänä saattaa olla vaikeasti perusteltavissa
yleisten oikeusturvanäkökohtien perusteella
erityisesti, jos Rahoitustarkastuksen tutkinta-
ja sanktiovaltuuksia myöhemmin vielä nyt
ehdotetusta laajennetaan. Johtajan asiantun-
temuksen huomioon ottaminen Rahoitus-
tarkastuksen päätöksenteossa voitaisiin tur-
vata säätämällä, että johtokunnan on tehtävä
päätöksensä johtajan esityksestä, sekä säätä-
mällä johtajalle muiltakin osin puhe- ja läs-
näolo-oikeus johtokunnan kokouksissa.

Esityksessä on kuitenkin päädytty säilyttä-
mään nykyisessä laissa omaksuttu malli, jon-
ka mukaan johtaja on johtokunnan jäsen. Esi-
tys on tältä osin perusteltavissa erityisesti sil-
lä, että hallintomalli, jossa johtaja ei osallis-
tuisi valvontaa koskevaan päätöksentekoon
olisi kansainvälisesti poikkeuksellinen ja tul-
kittavissa helposti, vaikka ehkä perusteetto-
mastikin, Rahoitustarkastuksen riippumatto-
muutta heikentäväksi. Ehdotettua ratkaisua
voidaan siten perustella Suomen rahoitusval-
vonnan kansainvälisen uskottavuuden edistä-
misellä. Ehdotettu ratkaisu olisi myös sopu-
soinnussa rahoitus- ja vakuutusvalvonnan
yhdenmukaistamistavoitteiden kanssa, koska
Rahoitustarkastuksen johtokunnan kokoon-

pano vastaisi rakenteeltaan nykyistä Vakuu-
tusvalvontaviraston johtokunnan kokoon-
panoa. Lisäksi Rahoitustarkastuksen ehdotet-
tu hallintomalli poikkeaisi esimerkiksi osake-
yhtiöistä siinä merkittävässä suhteessa, että
johtokunta ei nimittäisi eikä erottaisi johtajaa
kuten osakeyhtiöissä. Johtajan kuuluminen
johtokuntaan ei siten samassa mitassa hämär-
täisi johtokunnan ohjaus- ja valvontavastuuta
kuin esimerkiksi osakeyhtiöissä. Jos Rahoi-
tustarkastuksen tutkinta- ja sanktiovaltuuksia
myöhemmin kansainvälisen kehityksen joh-
dosta joudutaan edelleen laajentamaan tai eh-
dotusta hallintomallista saadut kokemukset
muuten sitä puoltavat, johtokunnan kokoon-
panoa saattaa kuitenkin tältä osin olla tarpeen
harkita uudelleen.

Rahoitustarkastuksen toimintaa johtaisi,
kuten nykyisenkin lain mukaan, Rahoi-
tustarkastuksen johtaja. Johtajan toiminnan ja
tehtävän vastuullisuuden korostamiseksi eh-
dotetaan, että johtaja vastaisi siitä, että Ra-
hoitustarkastukselle kuuluvat tehtävät hoide-
taan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
sekä johtokunnan antamien ohjeiden mukai-
sesti. Johtajalle asetettaisiin myös velvolli-
suus vastata johtokunnassa käsiteltävien asi-
oiden asianmukaisesta valmistelusta. Johtaja
olisi velvollinen pitämään johtokunnan tie-
toisena Rahoitustarkastuksen toiminnan kaut-
ta tietoon tulleista rahoitusmarkkinoiden ke-
hitykseen vaikuttavista seikoista. Lakiin eh-
dotetaan lisäksi lisättäväksi johtajan kelpoi-
suusvaatimuksia koskevat säännökset. Voi-
massa olevassa laissa Rahoitustarkastuksen
johtajan kelpoisuusvaatimuksista säädetään
ainoastaan, että johtajan tulee olla sopiva
henkilö. Ehdotuksen mukaan johtajalta edel-
lytettäisiin virkaan soveltuvaa ylempää kor-
keakoulututkintoa, hyvää perehtyneisyyttä
rahoitusmarkkinoihin ja käytännössä osoi-
tettua johtamistaitoa.

Rahoitustarkastuksen toiminnasta aiheutu-
vien kustannusten kattamista koskevat nykyi-
sen lain säännökset ehdotetaan säilytettäväksi
31.12.2004 saakka. Valvontamaksut määräy-
tyisivät siten nykyisen lain muuttamisesta
huolimatta mainittuun ajankohtaan saakka
samalla tavalla kuin nykyisinkin huolimatta
siitä, että nykyinen laki muilta osin kumottai-
siin. Rahoitustarkastuksen toiminnan kustan-
nusten kattamista koskevat säännökset on
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tarpeen erikseen uudistaa ottaen erityisesti
huomioon uuden perustuslain vaatimukset
valvontamaksun suuruuden määräytymispe-
rusteiden sisällyttämisestä lakiin.

3.2.6. Lainsäädännön rakenne

Nykyinen rahoitustarkastuslaki ehdotetaan
kumottavaksi ja sen sijaan ehdotetaan säädet-
täväksi uusi laki Rahoitustarkastuksesta. Eh-
dotetut Rahoitustarkastuksen tavoitteiden ja
tehtävien määrittely, hallinnon uudistaminen
sekä toimivaltuuksien laajentaminen ovat
niin suuria periaatteellisia muutoksia voimas-
sa olevaan lakiin verrattuna, että kokonais-
uudistusta voidaan pitää perusteltuna. Lisäksi
nykyistä lakia on muutettu niin usein, että
myös lain selkeys puoltaa kokonaan uuden
lain säätämistä.

4. Esityksen taloudel l ise t vaiku-
tukset

4.1. Kokonaistaloudelliset vaikutukset

Ehdotukset Rahoitustarkastuksen toimival-
tuuksien ja hallinnon kehittämisestä pa-
rantavat jossain määrin tehokkaan viran-
omaisvalvonnan edellytyksiä. Varsinaisia
suoraan rahamääräisesti mitattavia vaikutuk-
sia tai kustannuksia ehdotuksilla ei juuri ole,
vaan vaikutukset olisivat pääasiassa laadulli-
sia, koska ne kohdistuisivat erityisesti kan-
nustimiin ja vakauden säilymisen edellytyk-
siin.

Ehdotetut säännökset edistäisivät osaltaan
rahoitusmarkkinoiden vakautta luomalla
edellytyksiä tehokkaaseen ja markkinoiden
häiriöitä ennalta ehkäisevään ennakoivaan
valvontaan ja lisäämällä yleisön luottamusta
markkinoiden toimintaan. Vakauden ylläpi-
tämisen kannalta keskeisimmät vaikutukset
liittyvät siihen, että Rahoitustarkastuksella
olisi paremmat valtuudet puuttua rahoitus-
markkinoiden muutoksista johtuviin uuden-
tyyppisiin riskitekijöihin. Erityisesti ehdo-
tukset Rahoitustarkastuksen tehtävästä seu-
rata valvottavien taloudellista asemaa ja joh-
tamis- ja riskienhallintajärjestelmiä ja määrä-
tä tarvittaessa sanktioita on omiaan kannus-
tamaan ja myös velvoittamaan valvottavia
kehittämään toimintojaan uusia tarpeita vas-

taaviksi. Rahoitustarkastuksen tarkastus- ja
tietojensaantioikeuden laajentamisella on
vastaavanlaisia vaikutuksia.

Ehdotetut säännökset Rahoitustarkastuksen
tavoitteesta ja tehtävästä sekä säännökset ta-
voitteiden toteutumisen valvonnasta vahvis-
taisivat Rahoitustarkastuksen toiminnan yh-
teiskunnallista vastuunalaisuutta ja siten li-
säisivät yleistä luottamusta Suomen rahoitus-
järjestelmään.

Ehdotuksella on myönteisiä vaikutuksia
valvottavien kansainväliseen toimintaan,
koska säännöksiä kehitetään yleisten kan-
sainvälisten suositusten mukaisesti. Tämän
parantaa edellytyksiä valvontakäytäntöjen
yhdenmukaistamiselle erityisesti yli rajojen
toimivien finanssiryhmittymien valvonnassa
ja lisää yleisesti Suomen rahoitusvalvonnan
kansainvälistä uskottavuutta, millä on puo-
lestaan suotuisia vaikutuksia esimerkiksi
suomalaisten pankkien varainhankinnan kus-
tannuksiin

Ehdotus parantaa mahdollisuuksia riittävän
informaation saamiseen sekä rahoitus-
markkinoilla toimivista yrityksistä että valvo-
jan toiminnasta. Nämä ovat välttämättömiä
edellytyksiä yhtäältä sille, että markkinoiden
oma valvonta voi toimia tehokkaasti ja toi-
saalta sille, että valvoja voi käyttää uskotta-
vasti nykyistä laajempia toimivaltuuksiaan.
Markkinoilta saatavan luotettavan tiedon li-
sääntyminen ja sen tehokas analysointi edis-
tävät osaltaan markkinoiden häiriöttömyyttä
luomalla yrityksille kannustimia toimia
avoimesti ja tehokkaasti. Ne lisäävät myös
kilpailua markkinoilla, koska sijoittajat ja tal-
lettajat saavat nykyistä luotettavampaa tietoa
yritysten kannattavuudesta ja riskeistä sekä
palvelujen hinnoittelusta.

4.2. Vaikutukset yrityksiin ja kuluttajiin

Ehdotuksella olisi yleisellä tasolla suotuisia
vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla toimivien
yritysten kilpailuedellytyksiin erityisesti kan-
sainvälisillä markkinoilla valvonnan lä-
pinäkyvyyden, vastuunalaisuuden ja uskotta-
vuuden parantumisen johdosta.

Kuluttajien ja sijoittajien kannalta keskei-
sin vaikutus olisi markkinoiden toiminnan
luotettavuuden lisääntyminen erityisesti Ra-
hoitustarkastukselle ehdotettujen uusien val-



HE 175/2002 vp36

vontavaltuuksien johdosta. Ehdotus ei mer-
kittävästi lisäisi valvottaville ja muille rahoi-
tusmarkkinoilla toimiville valvonnasta aiheu-
tuvia kustannuksia.

4.3. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-
set

Esityksellä ei olisi välittömiä julkisen hal-
linnon organisaatio- tai henkilöstövaiku-
tuksia. Mahdollista kuitenkin on, että Rahoi-
tustarkastus joutuu uusien toimivaltuuksien
ja velvollisuuksien johdosta kohdentamaan
olemassa olevia resurssejaan uudelleen sekä
varautumaan jossain määrin henkilöstön li-
säämiseen. Toimilupa-asioiden siirto ei lisää
Rahoitustarkastuksen henkilöresurssitarpeita,
koska Rahoitustarkastus jo nyt käytännössä
valmistelee toimilupapäätökset. Toimilupa-
asioiden siirtoa voidaan pitää hallinnon sel-
keyden kannalta myönteisenä, koska ehdo-
tettu muutos erottaisi valtion omistajaroolin
ja toimiluvan myöntämistä koskevan päätök-
senteon. Lisäksi se vähentäisi valtiovarain-
ministeriön henkilöstötarvetta arviolta yhdel-
lä henkilöllä.

5. Asian valmiste lu

5.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Esitys on valmisteltu virkatyönä valtiova-
rainministeriössä yhteistyössä Rahoitus-
tarkastuksen kanssa.

5.2. Lausunnot

Ehdotuksesta on saatu lausunnot oikeusmi-
nisteriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä,
kauppa- ja teollisuusministeriöltä, pankkival-
tuustolta, Suomen Pankilta, Euroopan Kes-
kuspankilta, Rahoitustarkastukselta, Vakuu-
tusvalvontavirastolta, Kuluttajavirastolta,
Suomen Pankkiyhdistykseltä, Säästöpankki-
liitolta, Osuuspankkikeskus – OPK Osuus-
kunnalta, Paikallisosuuspankkiliitolta, Arvo-
paperinvälittäjien Yhdistys ry:ltä, Suomen
Sijoitusrahastoyhdistys ry:ltä, HEX Oyj:ltä,
Keskuskauppakamarilta, Teollisuudelta ja
Työnantajilta, Suomen Yrittäjät ry:ltä, Va-
kuutusyhtiöiden Keskusliitolta sekä KHT-

yhdistys – Föreningen CGR ry:ltä.

6. Muut asiaan vaikuttavat seikat

Rahoitustarkastukselle tässä esityksessä
ehdotettuja toimivaltuuksia joudutaan lä-
hivuosina todennäköisesti täydentämään
eräiden Euroopan unionissa parhaillaan val-
misteltavana olevien direktiivien, kuten
markkinoiden väärinkäyttöä sekä luot-
tolaitosten ja sijoituspalveluyritysten pää-
omavaatimusta koskevien direktiivien joh-
dosta. Kyseisiä direktiivejä ei ole voitu ottaa
vielä tässä esityksessä huomioon, koska nii-
den valmistelu on vielä kesken. Jos Rahoitus-
tarkastuksen tutkinta- ja sanktio-oikeuksia
mainitun kansainvälisen kehityksen johdosta
myöhemmin merkittävästi laajennetaan nyt
ehdotetusta, samassa yhteydessä saattaa olla
tarpeen Rahoitustarkastuksen johtokunnan ja
johtajan tarkoituksenmukaisen työn- ja vas-
tuunjaon tarkistamiseksi tarkastella uudelleen
nyt ehdotettua Rahoitustarkastuksen hallin-
tomallia, jossa johtaja on johtokunnan jäsen.

Rahoitusvalvonnan edelleen tehostamiseksi
lähitulevaisuudessa on tarpeen lisäksi arvioi-
da mahdollisuuksia korvata nykyinen arvo-
paperimarkkinalain rikosoikeudellinen seu-
raamusjärjestelmä osittain hallinnollisilla
seuraamuksilla rahoitusvalvonnan tehostami-
seksi. Tästä syystä nyt ehdotettujen Rahoitus-
tarkastuksen toimivaltuuksien täydentämistä
laajentamalla Rahoitustarkastuksen oikeutta
määrätä hallinnollisia seuraamuksia on tar-
peen lähitulevaisuudessa tarkastella uu-
delleen.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia arvopa-
peripörssin, selvitysyhteisön, optioyhteisön
eikä arvopaperikeskuksen toimilupa-asioiden
käsittelyyn. Myös näiden yhteisöjen toimilu-
pa-asioiden siirtämistä Rahoitustarkastuksel-
le puoltavat osittain samat syyt kuin tässä
esityksessä esitettyjen lupien siirtämistä.
Koska näiden lupa-asioiden siirtäminen Ra-
hoitustarkastukselle edellyttää laajempien
muutosten tekemistä aineellisen lainsäädän-
töön kuin mikä tämän esityksen yhteydessä
on ollut tarkoituksenmukaista, mainittujen
lupa-asioiden mahdollista siirtämistä Ra-
hoitustarkastukselle on tarpeen harkita myö-
hemmin erikseen. Sama koskee sijoi-
tusrahastotoimintaa, jota koskeva lainsäädän-
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töuudistus on parhaillaan vireillä val-
tiovarainministeriössä.

Esityksessä ei ehdoteta muutoksia Vakuu-
tusvalvontavirastosta annettuun lakiin. Eri-
tyisesti rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
samoin kuin keskenään kilpailevien säästö-,
sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden merki-
tyksen kasvun johdosta Rahoitustarkastuksen
ja Vakuutusvalvontaviraston toimintaval-
tuuksien yhdenmukaistamiseen on kuitenkin
lainsäädäntöä jatkossa kehitettäessä syytä
kiinnittää erityistä huomiota.

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu
samanaikaisesti tämän esityksen kanssa laki-
esitystä Suomen Pankista annetun lain muut-
tamisesta, jossa ehdotettaisiin eräitä muutok-
sia Suomen Pankin johtokunnan nimitysme-
nettelyyn. Näillä mahdollisilla muutoksilla ei
kuitenkaan ole sellaisia yhtymäkohtia tähän
esitykseen sisältyviin Rahoitustarkastuksen
johtokunnan ja johtajan nimittämistä koske-
viin esityksiin, että ne olisi tarpeen tässä esi-
tyksessä ottaa huomioon. Eduskunnan talo-
usvaliokunta on kuitenkin mietinnössään
15/2002 vp edellyttänyt, että hallitus käyn-

nistää erikseen Suomen Pankin johtokunnan
puheenjohtajan ja muiden johtokunnan jä-
senten nimittämismenettelyn kokonaisuudis-
tuksen. Mietinnössä todetaan tältä osin, että
jos päädytään esittämään johtokunnan jäsen-
ten nimitysmenettelyn muuttamista, samassa
yhteydessä on syytä harkita myös Rahoitus-
tarkastuksen johtajan nimitysprosessin muut-
tamista vastaavasti. Tämän vuoksi tähän esi-
tyksen sisältyvää ehdotusta Rahoitustarkas-
tuksen johtajan nimitysmenettelystä saattaa
olla tarpeen myöhemmin muuttaa yhdenmu-
kaisesti Suomen Pankin johtokunnan ni-
mitysmenettelyyn tehtävien muutosten kans-
sa.

Nykyisen lain valvontamaksua koskevat
säännökset ehdotetaan säilytettäviksi
31.12.2004 saakka huolimatta siitä, että ny-
kyinen laki muilta osin kumottaisiin. Koska
uuteen lakiin ei tässä vaiheessa ehdoteta kor-
vaavia säännöksiä, tarpeelliset lakiehdotukset
Rahoitustarkastuksen toiminnasta aiheutuvi-
en kustannusten kattamisesta on tarpeen an-
taa erikseen niin hyvissä ajoin, että ne voi-
daan saattaa voimaan 1.1.2005 alkaen.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki Rahoitustarkastuksesta

1 luku. Yleiset säännökset

1 §. Rahoitustarkastuksen asema. Pykäläs-
sä säädettäisiin Rahoitustarkastuksen hallin-
nollisesta asemasta sekä säädettäisiin Rahoi-
tustarkastuksen toimivallan yleisestä perus-
tasta.

Pykälän 1 momentin mukaan rahoitus-
markkinoilla toimivia valvoisi Suomen Pan-
kin yhteydessä oleva Rahoitustarkastus siten
kuin laissa Rahoitustarkastuksesta ja muussa
laissa säädetään Momentti vastaisi nykyistä
rahoitustarkastuslain 1 §:ää.

Rahoitustarkastus perustettiin vuonna 1993
jatkamaan lakkautetun pankkitarkastusviras-
ton toimintaa. Rahoitustarkastus perustettiin
Suomen Pankin yhteyteen siten, että siitä tuli
hallinnollisesti osa keskuspankkia, mutta val-
vontatoiminnassaan riippumaton. Säädettä-
väksi ehdotettu laki ei muuttaisi tässä suh-
teessa Rahoitustarkastuksen asemaa. Suomen
Pankin johtokunta ei siten uudenkaan lain
mukaan voisi puuttua valvonnan sisältöön tai
antaa Rahoitustarkastukselle ohjeita sen suo-
rittaessa valvontatehtäväänsä.

Rahoitustarkastusta perustettaessa katsot-
tiin hallinnollisen yhteyden Suomen Pankkiin
tuovan Rahoitustarkastukselle merkittävän
edun hallinnon tehokkuushyötyinä. Rahoitus-
tarkastuksen ei tarvinnut luoda omaa hallin-
non infrastruktuuria, vaan Rahoitustarkastus
ostaa keskuspankilta kaikki hallintopalvelut,
mukaan lukien tietotekniikan ylläpidon. Hal-
lintopalveluihin kuuluvat muun muassa han-
kintapalvelut, kiinteistö- ja turvallisuuspalve-
lut, kirjanpito, valvontamaksujen laskutus,
koulutus- ja tutkimustoiminta sekä sisäinen
tarkastus. Hallinnollisen riippuvuuden vuoksi
Suomen Pankin johtokunta hyväksyy Rahoi-
tustarkastuksen vuotuisen talousarvion.

Ehdotetun momentin mukaan Rahoitustar-
kastus valvoisi rahoitusmarkkinoilla toimivia
siten kuin laissa Rahoitustarkastuksesta ja
muussa laissa säädetään. Rahoitustarkastuk-
sen toimivalta perustuisi siten edelleen Ra-

hoitustarkastuksesta annettuun lakiin ja ra-
hoitusmarkkinoita koskevaan aineelliseen
lainsäädäntöön. Rahoitusmarkkinoita koske-
vaan aineelliseen lainsäädäntöön kuuluvat
laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993), laki
ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toi-
minnasta Suomessa (1608/1993), laki liike-
pankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista
luottolaitoksista (1501/2001), säästöpankki-
laki (1502/2001), laki osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksis-
ta (1504/2001), laki hypoteekkiyhdistyksistä
(936/1978), laki talletuspankin toiminnan vä-
liaikaisesta keskeyttämisestä (1509/2001),
kiinnitysluottopankkilaki (1240/1999), laki
panttilainauslaitoksista (1353/1992), arvopa-
perimarkkinalaki (495/1989), laki kaupan-
käynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
(772/1988), laki arvo-osuusjärjestelmästä
(826/1991), laki arvo-osuustileistä
(827/1991), laki sijoituspalveluyrityksistä
(579/1996), laki ulkomaalaisen sijoituspalve-
luyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalve-
lua Suomessa (580/1996), sijoitusrahastolaki
(48/1999) ja laki eräistä arvopaperi- ja va-
luuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän eh-
doista (1084/1999). Pykälässä ei viitattaisi
nykyisestä laista poiketen Suomea sitoviin
kansainvälisiin velvoitteisiin Rahoitustar-
kastuksen toimivallan perustana, koska siltä
osin kuin esimerkiksi Euroopan unionin ase-
tuksissa säädettäisiin valvontaviranomaisen
tehtävistä, tällaiset asetukset voitaisiin tulkita
kuuluviksi pykälässä tarkoitetun ”muun lain”
piiriin kuuluviksi. Toisaalta taas Rahoitustar-
kastuksen toimivalta ei voi perustua esi-
merkiksi Euroopan unionin direktiiveihin
taikka kansainvälisiin sopimuksiin tai stan-
dardeihin, vaan tällaiset kansainväliset vel-
voitteet on ensin saatettava lailla voimaan.

Pykälän 2 momentin mukaan Rahoitustar-
kastuksen hallintoon sovellettaisiin Rahoitus-
tarkastuksesta annetun lain lisäksi lakia Suo-
men Pankista ja muita Suomen Pankkia kos-
kevia säännöksiä, jollei laissa Rahoitustar-
kastuksesta toisin säädetä. Näitä Rahoitustar-
kastukseen sovellettavia Suomen Pankista
annetun lain säännöksiä olisivat esimerkiksi
säännökset pankkivaltuuston päätöksenteosta
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sekä pankin kirjanpidosta ja tilintarkastukses-
ta. Muita Suomen Pankista annettuja myös
Rahoitustarkastusta koskevia säännöksiä on
ennen kaikkea laki Suomen Pankin virka-
miehistä (1166/1998), jossa säädetään muun
muassa Suomen Pankin virkaan nimittämi-
sestä, virkavapaudesta, varoituksesta, virka-
suhteen päättämisestä ja virantoimituksesta
pidättämisestä. Vastaavaa säännöstä ei sisälly
nykyiseen lakiin.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että
Rahoitustarkastusta koskevien asioiden käsit-
tely valtioneuvostossa kuuluu valtiovarain-
ministeriölle. Ehdotus vastaa nykyistä lakia.
Valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995)
19 §:n 1 momentin 28 kohdan mukaan val-
tiovarainministeriön toimialaan kuuluvat
Suomen Pankkia koskevat asiaryhmät.

Pykälän 4 momentissa todettaisiin selvyy-
den vuoksi, että vakuutus- ja eläkelaitosten ja
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta säädetään erikseen.

2 §. Tavoite. Pykälässä säädettäisiin Rahoi-
tustarkastuksen toiminnan tavoitteesta. Ra-
hoitustarkastuksen toiminnan tavoitteena oli-
si luottamuksen säilyminen rahoitusmarkki-
noiden toimintaan. Käsitettä ”luottamuksen
säilyminen rahoitusmarkkinoiden toimin-
taan” ei laissa erikseen määriteltäisi vaan sen
sisältöä olisi arvioitava erikseen kussakin ti-
lanteessa, jossa Rahoitustarkastuksen toimin-
nan yleistä tarkoituksenmukaisuutta joudu-
taan arvioimaan. Rahoitusmarkkinoilla tar-
koitettaisiin pykälässä sekä talletuspankkitoi-
mintaa ja muuta luottolaitostoimintaa että ar-
vopaperimarkkinoita. Rahoitusmarkkinoiden
käsitteeseen voidaan sisällyttää myös maksu-
järjestelmä, mutta tältä osin ensisijainen vas-
tuu markkinoiden häiriöttömästä toiminnasta
on viranomaisten vakiintuneen työnjaon mu-
kaan Suomen Pankilla. Vakuutustoiminta ei
sisältyisi pykälässä tarkoitettuun rahoitus-
markkinoiden käsitteeseen. Rahoitusmark-
kinoilla tarkoitettaisiin ensisijaisesti suoma-
laisten ja ulkomaisten yritysten Suomessa
harjoittamaa toimintaa sekä lisäksi suoma-
laisten yritysten ulkomailla harjoittamaa toi-
mintaa siinä laajuudessa kuin tällaisen toi-
minnan valvonta kuuluu Suomen viranomais-
ten valvottavaksi.

Luottamuksen säilyminen rahoitusmarkki-
noiden toimintaan edellyttää käytännössä

usean eri osatavoitteen toteutumista. Keskei-
sin näistä on rahoitusmarkkinoiden vakauden
säilyminen. Rahoitusmarkkinoiden vakauden
säilymisen kannalta keskeisin uhka on niin
sanotun järjestelmäriskin toteutuminen. Jär-
jestelmäriskillä tarkoitetaan tilannetta, jossa
esimerkiksi markkinoilla toimivan yrityksen
kykenemättömyys vastata sitoumuksistaan
tai muu yksittäistä rahoitusmarkkinoilla toi-
mivaa kohtaan tunnettu epäluottamus heijas-
tuu muihin rahoitusmarkkinoilla toimivien
toimintaan ja siten vaarantaa koko rahoitus-
markkinoiden toimivuuden. Koska rahoitus-
markkinoiden vakaus perustuu ensisijaisesti
yksittäisten rahoituspalveluntarjoajien talou-
dellisten toimintaedellytysten säilymiseen,
jäljempänä 3 §:ssä säädettäisiin Rahoitustar-
kastuksen valvottaviksi säädettyjen rahoi-
tuspalvelujen tarjoajien ja toiminnan vakau-
den valvonta yhdeksi Rahoitustarkastuksen
perustehtäväksi.

Toinen keskeinen tekijä luottamuksen säi-
lymisessä rahoitusmarkkinoihin on rahoi-
tusmarkkinoilla toimivien toiminnan luotet-
tavuus myös muiden kuin taloudellisten toi-
mintaedellytysten osalta. Tältä osin ehdotet-
tuun tavoitteeseen kuuluu yhtenä osatavoit-
teena se, että rahoitusmarkkinoilla toimivat
noudattavat toiminnassaan yleisesti niitä
koskevaa lainsäädäntöä, erityisesti asiak-
kaan- ja sijoittajansuojaa koskevia säännök-
siä sekä esimerkiksi rahanpesua koskevaa ja
muuta rahoitusjärjestelmän lainvastaisen
käytön ehkäisemiseksi annettua lainsäädän-
töä. Tämän mukaisesti 3 §:ssä säädettäisiin
myös sekä Rahoitustarkastuksen valvottavik-
si säädettyjen rahoituspalveluntarjoajien että
muiden rahoitusmarkkinoilla toimivien toi-
minnan muun luotettavuuden kuin taloudel-
lisen aseman vakauden valvonta Rahoitustar-
kastuksen tehtäväksi.

Luottamusta rahoitusjärjestelmään voidaan
lisäksi edistää ohjaamalla rahoitusmark-
kinoilla toimivia noudattamaan toiminnas-
saan myös muita kuin velvoittavaan lainsää-
däntöön perustuvia hyviä menettelytapoja
sekä edistämällä yleisesti sekä yleisön että
rahoitusmarkkinoilla ammattimaisesti toimi-
vien tiedonsaantia rahoitusmarkkinoista. Tä-
män vuoksi myös markkinoilla toimivien oh-
jaaminen noudattamaan toiminnassaan hyviä
menettelytapoja sekä yleisen tiedonsaannin
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edistäminen rahoitusmarkkinoista säädettäi-
siin 3 §:ssä rahoitustarkastuksen yleiseen teh-
tävään kuuluvaksi.

Käytännössä luottamuksen rahoitusmark-
kinoihin voisi katsoa horjuneen esimerkiksi
silloin, kun yleisö merkittävässä määrin irti-
sanoo talletuksiaan suomalaisissa pankeissa
tai muuten laajamittaisesti kääntyy rahoitus-
palvelujen hankinnassa muiden kuin suoma-
laisten palveluntarjoajien puoleen taikka kun
suomalaiset yritykset siirtävät laajalti arvo-
papereitaan pois suomalaisilla markkinapai-
koilla tapahtuvan kaupankäynnin piiristä.
Myös suomalaisten talletuspankkien kansain-
välisen jälleenrahoituksen vaarantuminen tai
merkittävä kallistuminen voisi olla osoituk-
sena luottamuksen heikentymisestä rahoi-
tusmarkkinoiden toimintaan.

Koska luottamuksen säilyminen rahoitus-
markkinoiden toimintaan on osittain myös
muiden rahoitusmarkkinaviranomaisten, ku-
ten valtiovarainministeriön ja Suomen Pan-
kin, vastuulla niin kuin edellä esityksen
yleisperustelujen kappaleessa 3.2.1 on todet-
tu, ja luottamus rahoitusmarkkinoihin voi
horjua myös näiden viranomaisten toimenpi-
teiden tai laiminlyöntien johdosta, pykälässä
säädetyn tavoitteen toteutumista olisi aina
arvioitava yhdessä jäljempänä 3 §:ssä ehdo-
tetun Rahoitustarkastuksen yleisen tehtävän
valossa.

3 §. Tehtävä. Pykälässä säädettäisiin Ra-
hoitustarkastuksen yleistehtävästä, joka olisi
valvoa, Rahoitustarkastuksen valvottaviksi
säädettyjen rahoituspalveluntarjoajien toi-
minnan vakautta ja niiden sekä muiden rahoi-
tusmarkkinoilla toimivien toiminnan luotet-
tavuutta. Lisäksi Rahoitustarkastuksen yleis-
tehtävään kuuluisi ohjata rahoitusmark-
kinoilla toimivia noudattamaan hyviä menet-
telytapoja rahoitusmarkkinoilla sekä edistää
yleisön tietämystä rahoitusmarkkinoista.

Rahoitustarkastuksen tehtävä on johdetta-
vissa 2 §:ssä säädetystä Rahoitustarkastuksen
toiminnan yleisestä tavoitteesta, kuten maini-
tun pykälän kohdalla on edellä todettu. Pykä-
län tarkoituksena ei ole tyhjentävästi kuvata
Rahoitustarkastuksen tehtävää. Siinä määri-
teltäisiin kuitenkin ne yleiset keinot, joiden
avulla Rahoitustarkastus edistää sen toimin-
nan tavoitteena olevaa luottamuksen säily-
mistä rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

Säännös ohjaisi osaltaan pankkivaltuuston
tehtäväksi säädettyä Rahoitustarkastuksen
toiminnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden
arviointia ja toisaalta selkeyttäisi Rahoitus-
tarkastuksen yhteiskunnallista tehtävää eri-
tyisesti suhteessa muihin rahoitusmark-
kinaviranomaisiin. Sitä vastoin säännöksestä
ei voida johtaa Rahoitustarkastukselle yleistä
toimivaltaa tehdä rahoitusmarkkinoilla toi-
mivia sitovia päätöksiä vaan tällainen toimi-
valta perustuisi jäljempänä tässä laissa sekä
aineellisessa rahoitusmarkkinalainsäädännös-
sä oleviin yksityiskohtaisiin tehtävä- ja toi-
mivaltasäännöksiin.

Ehdotuksen mukaisesti Rahoitustarkastuk-
sen tehtävänä olisi ensinnäkin valvoa Ra-
hoitustarkastuksen valvottaviksi 5 §:ssä sää-
dettyjen rahoituspalveluntarjoajien toiminnan
vakautta. Koko rahoitusmarkkinoiden vakaus
eli järjestelmäriskin toteutumisen välttämi-
nen on keskeinen edellytys rahoitusmark-
kinoita kohtaan tunnettavalle luottamukselle.
Rahoitustarkastuksen tehtävänä olisi omalta
osaltaan edistää koko rahoitusmarkkinoiden
vakautta valvomalla yksittäisten rahoituspal-
veluntarjoajien ja niiden muodostamien yri-
tysryhmittymien toiminnan vakautta. Ra-
hoitustarkastuksen valvottaviksi säädettyjen
rahoituspalveluntarjoajien toiminnan vakau-
della tarkoitettaisiin pykälässä valvottaviksi
säädettyjen luottolaitosten ja sijoituspalvelu-
yritysten sekä markkinapaikkojen ja selvi-
tysyhteisöjen riittävien taloudellisten toimin-
taedellytysten säilymistä. Valvonnalla ym-
märrettäisiin näiden taloudellisten toiminta-
edellytysten yleistä seurantaa sekä niitä kos-
kevien lakisääteisten vaatimusten, esimerkik-
si pääomavaatimusten ja riskienhallintaa
koskevien vaatimusten noudattamisen val-
vontaa.

Rahoitustarkastuksen tehtävänä olisi lisäksi
valvoa, sekä valvottaviksi säädettyjen rahoi-
tuspalveluntarjoajien että muiden rahoitus-
markkinoilla toimivien toiminnan luotetta-
vuutta. Toiminnan luotettavuudella tarkoitet-
taisiin pykälässä sitä, että valvottaviksi sää-
detyt ja muut rahoitusmarkkinoilla toimivat
noudattavat toiminnassaan yleisesti rahoitus-
palvelujen tarjontaa ja arvopaperimarkkinoita
koskevaa lainsäädäntöä ja ylläpitävät siten
erityisesti korkeatasoista asiakkaan- ja sijoit-
tajansuojaa. Rahoitusmarkkinoilla toimivien
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luotettavuuden valvontaan kuuluvat muun
muassa arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden
taloudellista asemaa koskevan ja muun arvo-
paperien hinnanmuodostukseen vaikuttavan
julkisen informaation oikeellisuuden, riittä-
vyyden ja tasapuolisuuden valvonta sekä vir-
heellisen ja harhaanjohtavan markkinoinnin
ehkäisy rahoituspalvelujen tarjonnassa. Sitä
vastoin rahoitusmarkkinoilla toimivien luo-
tettavuuden valvontaan ei sisältyisi yksittäis-
ten asiakkaan- ja sijoittajansuojakysymysten
käsittely vaan viranomaisten vakiintuneen
työnjaon mukaisesti tämä jäisi kuluttajavi-
ranomaisten ja toimialan itsesääntelyyn pe-
rustuvien neuvonta- ja riidanratkaisuelinten,
kuten kuluttajavalituslautakunnan, pankki-
alan asiakasneuvontatoimiston ja arvopaperi-
lautakunnan tehtäväksi. Myös toiminta, joka
tähtää rahoitusjärjestelmän lainvastaisen käy-
tön, kuten rahanpesun tai terrorismin rahoi-
tuksen, estämiseen, olisi osa pykälässä tar-
koitettua rahoitusmarkkinoilla toimivien toi-
minnan luotettavuuden valvontaa.

Rahoitustarkastuksen yhtenä perustehtävä-
nä olisi lisäksi yleisesti edistää yleisön tietä-
mystä rahoitusmarkkinoista. Tehtävä tukisi
osaltaan ehdotettua Rahoitustarkastuksen
toiminnan yleistä tavoitetta, koska yleisön
luottamuksen säilyminen rahoitusmarkkinoi-
den toimintaan perustuu osaltaan siihen, että
sijoittajilla ja rahoituspalveluyritysten asiak-
kailla on riittävät perustiedot esimerkiksi ra-
hoitusmarkkinoiden rakenteesta ja yleisistä
toimintaperiaatteista, markkinoilla noudatet-
tavista menettelytavoista, rahoituspalvelujen
eri muodoista ja niiden tarjontaa koskevasta
sääntelystä ja valvonnasta sekä yleisön käy-
tettävissä olevista neuvonta- ja riidanratkai-
suelimistä. Tämän perustehtävän mukaisesti
Rahoitustarkastuksen yhdeksi toimintatavak-
si säädettäisiin 4 §:ssä rahoitusmarkkinoiden
toimintaa koskevan tietoaineiston saatavuu-
den edistäminen. Pykälässä säädettäisiin Ra-
hoitustarkastuksen tehtäväksi myös ohjata
rahoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan
toiminnassaan hyviä menettelytapoja. Tämän
perustehtävän mukaisesti Rahoitustarkastuk-
sen yhtenä tehtävänä olisi osallistua menette-
lytapoja koskevien ei-sitovien suositusten ja
standardien valmisteluun sekä ohjata rahoi-
tusmarkkinoilla toimivia noudattamaan näitä
suosituksia ja standardeja rahoituspalvelujen

tarjonnassa sekä arvopapereiden kaupan-
käynti-, selvitys- ja säilytystoiminnassa.

Tässä pykälässä säädetyn tehtävän toteut-
tamiseksi tarvittavista Rahoitustarkastuksen
keskeisistä toiminnoista säädettäisiin tar-
kemmin ehdotetussa 4 §:ssä.

4 §. Toiminta. Pykälä sisältäisi säännöksen
Rahoitustarkoituksen keskeisistä toi-
mintatavoista. Säännös ei olisi tarkkarajainen
ja täydellinen kuvaus Rahoitustarkastuksen
toiminnasta vaan Rahoitustarkastuksen toi-
minnan sisältö ja toimivaltuudet määräytyisi-
vät yksityiskohtaisesti Rahoitustarkastuksesta
annettavan lain ohella aineellisen luottolai-
tos- ja arvopaperimarkkinalainsäädännön pe-
rusteella. Pykälän tarkoituksena on kootusti
sekä havainnollisella ja toimintaa ohjaavalla
tavalla kiteyttää säädöstasolla ne ydintoimin-
not, jotka ovat Rahoitustarkastuksen tehtävän
toteuttamisen kannalta keskeisiä. Säännös ei
olisi luonteeltaan sillä tavoin velvoittava, että
Rahoitustarkastuksen olisi nimenomaisesti
sen nojalla jatkuvasti käytettävä samantasoi-
sesti kaikkia pykälässä mainittuja toimintata-
poja. Toimintatapojen kulloinenkin painotus
riippuisi siitä, mitkä toimenpiteet ovat kul-
loinkin tärkeimpiä Rahoitustarkoituksen toi-
minnalle asetetun tavoitteen toteutumiseksi.

Pykälän 1 kohdan mukaan Rahoitustarkas-
tus myöntäisi 5 §:n mukaisesti valvottavaksi
säädetyille toimilupia ja päättäisi näiden lu-
pien peruuttamisesta sekä vahvistaisi valvot-
tavaksi säädettyjen sekä sijoitusrahastojen
sääntöjä. Siitä, mitä toimilupia ja sääntöjä
koskevia päätöksiä Rahoitustarkastus tekisi,
säädettäisiin aineellisessa lainsäädännössä.
Valvottavien sääntöihin rinnastettaisiin koh-
dassa erikseen sijoitusrahastojen säännöt,
koska sijoitusrahastot eivät muodollisesti ole
valvottavia, vaan niitä valvotaan osana rahas-
toyhtiön valvontaa niin kuin sijoitus-
rahastolaissa säädetään.

Voimassa olevien säännösten mukaan val-
tiovarainministeriö myöntää luottolaitoksen,
sijoituspalveluyrityksen ja panttilainauslai-
toksen toimiluvan. Valtiovarainministeriö
myöntää myös luvan sivukonttorin perusta-
miseen Suomeen sellaiselle luottolaitokselle
ja sivuliikkeen perustamiseen Suomeen sel-
laiselle sijoituspalveluyritykselle, jolla on
toimilupa Euroopan talousalueen ulko-
puolisessa valtiossa. Lupahallintoa ehdote-
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taan tältä osin muutettavaksi olennaisella ta-
valla. Esitykseen sisältyvissä muissa lakieh-
dotuksissa ehdotetaan, että luottolaitosten,
panttilainauslaitosten ja sijoituspalveluyritys-
ten toimilupa-asioiden ratkaiseminen kuu-
luisi Rahoitustarkastukselle eikä valtiova-
rainministeriölle kuten nykyisin. Rahoi-
tustarkastus vahvistaisi edelleen sijoitusra-
hastojen säännöt. Arvopaperipörssin, optio-
yhteisön, selvitysyhteisön ja arvopaperi-
keskuksen toimiluvan myöntäisi ja niiden
säännöt vahvistaisi, kuten nykyisinkin, val-
tiovarainministeriö.

Pykälän 2 kohdan mukaan Rahoitustarkas-
tus valvoisi, että sen valvottaviksi säädetyt
noudattavat rahoitusmarkkinoita koskevia
säännöksiä ja niiden nojalla annettuja määrä-
yksiä sekä sääntöjään ja toimilupansa ehtoja.
Säännöillä tarkoitettaisiin tässä kohdassa ja
jäljempänä tässä laissa Rahoitustarkastuksen
tai valtiovarainministeriön edellä tarkoitettu-
jen säännösten nojalla valvottaville vahvista-
mia sääntöjä ja toimiluvalla vastaavasti mai-
nittujen säännösten nojalla myönnettyjä toi-
milupia. Rahoitustarkastuksen valvottavat
määriteltäisiin jäljempänä 5 §:ssä. Kohta si-
sältäisi säännöksen perinteisestä laillisuus-
valvonnasta. Ehdotus vastaa tältä osin sisäl-
löltään voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ra-
hoitusmarkkinoita koskevilla säännöksillä
tarkoitettaisiin kohdassa edellä 1 §:n kohdal-
la mainittuja lakeja ja niiden nojalla annettuja
asetuksia.

Pykälän 3 kohdan mukaan Rahoitustarkoi-
tus valvoisi rahoitusvälineiden liikkee-
seenlaskua ja niillä tapahtuvaa kaupankäyntiä
sekä selvitys- ja säilytystoimintaa koskevien
säännösten ja niiden nojalla annettujen mää-
räysten noudattamista. Rahoitusvälineiden
liikkeeseenlaskusta ja niillä tapahtuvasta kau-
pankäynnistä sekä arvopapereiden selvitys-
toiminnasta säädetään arvopaperimarkki-
nalaissa ja kaupankäynnistä vakioiduilla op-
tioilla ja termiineillä annetussa laissa. Myös
tämä kohta sisältäisi säännöksen laillisuus-
valvonnasta, johon kuuluu myös arvopaperi-
markkinarikosepäilyn alustava tutkiminen.
Kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavat,
esimerkiksi arvopapereiden liikkeeseen-
laskijat, eivät välttämättä ole edellisessä koh-
dassa tarkoitettuja valvottavia, joten niiden
toiminnan laillisuusvalvonnasta on tarpeen

säätää erikseen. Nykyiseen lakiin ei sisälly
yleissäännöstä Rahoitustarkastuksen tehtä-
västä valvoa muiden rahoitusmarkkinoilla
toimivien kuin valvottavaksi säädettyjen toi-
minnan lainmukaisuutta.

Pykälän 4 kohdan mukaan Rahoitustarkas-
tus antaisi lain soveltamisen kannalta tar-
peellisia määräyksiä. Määräysten antamisval-
tuudesta kussakin tapauksessa säädettäisiin
erikseen aineellisessa rahoitusmarkkinalain-
säädännössä. Ehdotettu kohta korvaisi voi-
massa olevan rahoitustarkastuslain 4 §:n 2
kohdan säännöksen. Sen mukaan Rahoitus-
tarkastus antaa määräyksiä valvottaville niitä
koskevien säännösten noudattamisesta sekä
valvonnan kannalta tarpeellisia ohjeita val-
vottaville, niiden yhteenliittymille ja muille
rahoitusmarkkinoilla toimiville. Asiaa koske-
neen hallituksen esityksen (HE 319/1992 vp)
perustelujen mukaan määräysten ja ohjeiden-
anto-oikeudella ei annettu Rahoitustarkastuk-
selle yleistä toimivaltaa sitovien määräysten
antamiseen. Sitovan määräyksen antaminen
edellyttää asianomaista aineellisen lain sään-
nöstä. Uudessa säännöksessä asetetaankin
muualla laissa oleva valtuus nimenomaiseksi
edellytykseksi Rahoitustarkastuksen nor-
minannolle.

Uutta perustuslakia koskeneen hallituksen
esityksen (HE 1/1998 vp) perustelujen mu-
kaan lainsäädäntövaltaa ei tulisi osoittaa mi-
nisteriötä alemmalle viranomaistaholle. Pe-
rustuslain 80 §:n säännöksessä asetetut verra-
ten tiukat rajat korostavat muulle viranomai-
selle kuin tasavallan presidentille, valtioneu-
vostolle ja ministeriölle annettavan nor-
minantovaltuuden poikkeuksellisuutta. Muu
viranomainen, kuten Rahoitustarkastus, voi-
daan perustuslain perustelujen mukaan lailla
valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä, jos sii-
hen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä
syitä. Tällainen erityinen syy on perustuslain
perustelujen mukaan käsillä lähinnä silloin,
kun kysymyksessä on vähäisiä yksityiskohtia
koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää
harkintavallan käyttöä. Valtuutuksen tulee li-
säksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti ra-
jattu.

Laissa ei nykyisestä laista poiketen erik-
seen säädettäisi Rahoitustarkastuksen teh-
täväksi antaa valvonnan kannalta tarpeellisia
ei-sitovia ohjeita. Rahoitustarkastuksella on
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jo yleisten hallinto-oikeudellisten periaattei-
den mukaan, esimerkiksi hallintomenettely-
lain (598/1982) 4 §:n nojalla, oikeus ja vel-
vollisuus antaa ohjeita siitä, miten Rahoitus-
tarkastuksen toimialaan kuuluvassa asiassa,
esimerkiksi toimilupaa haettaessa, on mene-
teltävä. Lisäksi erityisesti jäljempänä ehdote-
tun 8 kohdan mukaisesti Rahoitustarkastuk-
sen toimintatapoihin kuuluisi ohjata val-
vottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimi-
via noudattamaan toiminnassaan hyviä me-
nettelytapoja, mikä sisältää käytännössä oi-
keuden ja velvollisuuden tarvittaessa antaa
yleisiä ohjeita.

Pykälän 5 kohdan mukaan Rahoitustarkas-
tus ohjaisi ja valvoisi säästöpankkitarkas-
tuksen toimintaa. Säästöpankkitarkastus on
säästöpankkilaissa säännelty, käytännössä
Säästöpankkiliiton yhteydessä toimiva tar-
kastuselin, joka käytännössä vastaa säästö-
pankkien säännönmukaisesta tarkastustoi-
minnasta. Rahoitustarkastus voi kuitenkin
tarvittaessa kohdistaa omia tarkastus- ja val-
vontatoimenpiteitään myös yksittäiseen sääs-
töpankkiin. Vastaava säännös sisältyy voi-
massa olevaan rahoitustarkastuslakiin.

Pykälän 6 kohdan mukaan Rahoitustarkas-
tus seuraisi ja arvioisi valvottaviksi sää-
dettyjen taloudellista asemaa, johtamis-, val-
vonta- ja riskienhallintajärjestelmiä, toimin-
taedellytyksiä sekä toimintaympäristön muu-
toksia. Säännöksessä tarkoitettu seuranta ja
arviointi on keskeinen edellytys Rahoitus-
tarkastuksen ennakoivan valvontatehtävän
onnistumiselle. Ennakoiva valvonta tarkoit-
taa, että valvoja tunnistaa markkinoiden ja
markkinaosapuolten ongelmat mahdollisim-
man aikaisin ja reagoi niihin ryhtymällä tar-
vittaviin toimenpiteisiin nopeasti ja uskotta-
vasti. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole, että
valvoja kykenee ennustamaan tai ennakolta
estämään jokaisen rahoitusmarkkinoiden häi-
riötilan puhumattakaan yksittäisen valvotta-
van ongelmista. Sen sijaan ennakoivalla val-
vonnalla pyritään siihen, että mahdolliset häi-
riöt eivät kasva niin merkittäviksi, että ne
uhkaavat rahoitusjärjestelmän vakautta. Vas-
taavaa säännöstä ei sisälly nykyiseen lakiin.
Toisaalta Rahoitustarkastuksen tehtäväksi ei
nykyisestä laista poiketen ehdoteta erityistä
velvollisuutta toimittaa valvottavien tarkas-
tuksia. Rahoitustarkastus voisi siten itse har-

kita , täyttääkö se tässä kohdassa säädetyn
seuranta- ja arviointivelvollisuutensa jatku-
van valvonnan menetelmien, kuten säännölli-
sen viranomaisraportoinnin avulla, vai teke-
mällä tarkastuksia valvottavien toimipaikois-
sa.

Pykälän 7 kohdassa säädettäisiin, että Ra-
hoitustarkastus tekisi aloitteita rahoitus-
markkinoilla tarvittavasta lainsäädännöstä ja
muista tarvittavista toimenpiteistä. Tältä osin
kohta vastaisi sisällöltään nykyistä lakia. Li-
säksi Rahoitustarkastus osallistuisi lainsää-
dännön valmisteluun. Rahoitustarkastus osal-
listuisi lainsäädännön valmisteluun antamalla
lausuntoja rahoitusmarkkinalainsäädännön
muutosehdotuksista sekä tarvittaessa osallis-
tumalla lainsäädännön valmistelua varten pe-
rustettaviin työryhmiin. Ehdotus vastaisi jo
nykyistä käytäntöä ja varmistaisi Rahoi-
tustarkastuksella olevan rahoitusmarkkinoita
koskevan erityisen asiantuntemuksen hyö-
dyntämisen lainvalmistelussa.

Rahoitustarkastus edistäisi pykälän 8 koh-
dan mukaan hyvien menettelytapojen nou-
dattamista valvottavien ja muita rahoitus-
markkinoilla toimivien toiminnassa. Vas-
taavaa säännöstä ei sisälly nykyiseen lakiin.

Hyviin menettelytapoihin kuuluu muun
muassa, että asiakkaalle annetaan vertai-
lukelpoista tietoa eri palveluista ja niiden
keskeisistä ehdoista sekä että palvelun tarjoa-
ja noudattaa markkinoinnissaan ja sopimus-
ehdoissaan hyväksyttäviä periaatteita. Hyvil-
lä menettelytavoilla tarkoitettaisiin tässä
kohdassa erityisesti kotimaisiin ja kansainvä-
lisiin suosituksiin ja standardeihin perustuvia
ei-sitovia menettelytapasääntöjä. Rahoitus-
tarkastus edistäisi hyviä menettelytapoja koh-
dassa tarkoitetulla tavalla sekä osallistumalla
menettelytapasääntöjen luomiseen että tie-
dottamalla niistä rahoitusmarkkinoilla toimi-
ville samoin kuin muistuttamalla rahoitus-
markkinoilla toimivia niiden noudattami-
sesta. Rahoitustarkastuksella ei kuitenkaan
olisi toimivaltaa esimerkiksi uhkasakon uhal-
la vaatia tällaisten ei-sitovien menettelytapa-
sääntöjen noudattamista.

Myös aineelliseen lainsäädäntöön sisältyy
menettelytapasäännöiksi katsottavia säännök-
siä. Luonnollisesti Rahoitustarkastuksen teh-
tävänä olisi ohjata rahoitusmarkkinoilla toi-
mivia noudattamaan myös tällaisia säännök-



HE 175/2002 vp44

siin perustuvia sitovia menettelytapasääntöjä.
Näiltä osin Rahoitustarkastuksen tehtävät ja
toimivalta määräytyisivät kuitenkin ensisi-
jaisesi edellä ehdotettujen 2 ja 3 kohdan no-
jalla, joissa Rahoitustarkastukselle on säädet-
ty velvollisuus valvoa toiminnan lainmukai-
suutta.

Edistäessään hyviä menettelytapoja tämän
kohdan mukaisesti Rahoitustarkastuksen olisi
kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että
menettelytapavaatimuksista käy selvästi ilmi,
miltä osin ne ovat sitovia normeja ja miltä
osin ainoastaan ohjeita tai suosituksia.

Pykälän 9 kohdan mukaan Rahoitustarkas-
tuksen toimintatapoihin kuuluisi rahoi-
tusmarkkinoiden toimintaa koskevan tietoai-
neiston saatavuuden edistäminen. Rahoitus-
tarkastus edistäisi tämän kohdan perusteella
3 §:ssä säädetyn yleistehtävänsä mukaisesti
yleisön tietämystä rahoitusmarkkinoista esi-
merkiksi ylläpitämällä Internet-sivuillaan tie-
toja rahoitusmarkkinoiden rakenteesta ja
yleisistä toimintaperiaatteista, markkinoilla
tarjottavista eri rahoituspalvelujen muodoista
ja niiden tarjontaa koskevista keskeisistä
säännöksistä, määräyksistä ja suosituksista
sekä yleisön käytettävissä olevista neuvonta-
ja riidanratkaisuelimistä.

Säännöksen tarkoituksena ei ole rajoittaa
viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun
lain mukaista Rahoitustarkastuksen yleistä
velvollisuutta tuottaa ja jakaa tietoa toimin-
nastaan sekä toimialastaan vaan Rahoitustar-
kastuksen tulisi säännöstä soveltaessaan ottaa
huomioon mainitun lain yleiset säännökset.
Ehdotetulla erityissäännöksellä kuitenkin ko-
rostettaisiin yleisön tiedonsaannin edistämi-
sen merkitystä yhtenä Rahoitustarkastuksen
merkittävänä toimintatapana sekä tarken-
nettaisiin mainitun lain mukaista Rahoitus-
tarkastuksen yleistä velvollisuutta tuottaa ja
jakaa toimintaansa liittyvää tietoa.

Rahoitustarkastus voisi pitää kohdassa tar-
koitetut tiedot yleisön saatavilla esimerkiksi
ylläpitämiensä Internet-sivujen avulla. Ra-
hoitustarkastuksen ei tarvitsisi itse tuottaa tai
pitää nähtävillä kaikkea kohdassa tarkoitettua
tietoa vaan Rahoitustarkastus voisi myös oh-
jata yleisöä käyttämään muita olemassa ole-
via tietolähteitä esimerkiksi ylläpitämällä In-
ternet-sivuillaan linkkejä muiden viranomais-
ten tai yksityisten yhteisöjen ylläpitämiin tie-

toihin.
Nykyiseen lakiin ei sisälly vastaavaa sään-

nöstä.
Laissa ei erikseen säädettäisi Rahoitustar-

kastuksen velvollisuudesta tiedottaa omasta
toiminnastaan, koska siitä säädetään riittävän
kattavasti viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa, erityisesti sen 20
§:ssä.

Rahoitustarkastus osallistuisi pykälän 10
kohdan mukaan viranomaisten kotimaiseen
ja kansainväliseen yhteistyöhön. Kohdassa
tarkoitettuja viranomaisia ovat esimerkiksi
Vakuutusvalvontavirasto, Kuluttajavirasto
sekä muiden maiden valvontaviranomaiset.
Vastaava säännös sisältyy nykyiseen lakiin.

Rahoitustarkastuksen toimintatapoihin kuu-
luisi pykälän 11 kohdan mukaan ehkäistä ra-
hoitusjärjestelmän lainvastaista hyväksikäyt-
töä. Kohta kattaisi erityisesti Rahoitustarkas-
tuksen rahanpesun estämisestä ja selvittämi-
sestä annettuun lakiin (68/1998) perustuvat
tehtävät sekä lain ja kansainvälisten sopimus-
ten edellyttämän toiminnan terrorismin rahoi-
tuksen estämiseksi. Vastaavaa säännöstä ei
sisälly nykyiseen lakiin.

Ehdotetun 13 kohdan mukaan Rahoitustar-
kastuksen tulisi hoitaa myös sille laissa sää-
detyt muut tehtävät. Säännökset näistä muista
tehtävistä sisältyvät ennen kaikkea aineelli-
seen luottolaitos- ja arvopaperimarkkinalain-
säädäntöön Säännös ei merkitsisi muutosta
nykyiseen lainsäädäntöön.

5 §. Valvottavat. Pykälässä olisi luettelo
niistä rahoitusmarkkinoilla toimivista yh-
teisöistä, jotka olisivat Rahoitustarkastuksen
pysyviä valvottavia. Säännös vastaisi nykyis-
tä lakia. Valvottavana oleminen perustuisi
aineelliseen rahoitusmarkkinalainsäädäntöön,
joka määrittelee valvonnan kohdejoukon ja
valvonnan institutionaalisen ulottuvuuden.
Rahoitustarkastuksella olisi valvottavia koh-
taan kaikki tämän lain mukaiset valvonta- ja
toimenpideoikeudet ja valvottavia koskisivat
kaikki tässä laissa säädetyt velvollisuudet.

Valvonnan alueellista ulottuvuutta määrit-
tävät erityisesti Euroopan yhteisön sisä-
markkinasääntelyn keskeiset periaatteet, ku-
ten yhden toimiluvan periaate ja ko-
tivaltiovalvonnan periaate. Yhden toimiluvan
periaatteen mukaisesti Suomessa toimiluvan
saanut luottolaitos tai sijoituspalveluyritys
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voi harjoittaa toimintaansa koko Euroopan
talousalueen alueella perustamalla toiseen jä-
senvaltioon sivukonttorin tai tarjoamalla toi-
sessa jäsenvaltiossa toimilupansa oikeuttamia
rahoituspalveluja rajan yli. Kotivaltiovalvon-
nan periaatteen mukaisesti Rahoitustarkastus
valvoo tällaisen luottolaitoksen ja sijoitus-
palveluyrityksen toiminnan vakautta niin
Suomessa sijaitsevissa yksiköissä kuin kysei-
sen luottolaitoksen ulkomaisissa sivukontto-
reissa. Kotivaltiovalvonnan periaatetta sovel-
letaan myös konsolidoituun valvontaan.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
on noudatettava isäntävaltiossa voimassa
olevia yleisen edun nojalla annettuja sään-
nöksiä, kun ne tarjoavat rahoitus- ja sijoitus-
palveluja isäntävaltiossa. Kysymys on ennen
muuta isäntävaltiossa voimassa olevista me-
nettelytapasäännöistä, joita palvelujen tar-
jonnassa on noudatettava.

Rahoitustarkastuksen valvottavia olisivat
pykälän mukaan luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa tarkoitettu luottolaitos ja sen
omistusyhteisö, vakuusrahasto ja talletus-
suojarahasto sekä ulkomaisen luottolaitoksen
sivukonttori ja edustusto. Valvottavia olisivat
myös sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahas-
toyhtiö ja säilytysyhteisö, sijoituspalveluyri-
tyksistä annetussa laissa tarkoitettu sijoitus-
palveluyritys ja sen omistusyhteisö, sijoittaji-
en korvausrahasto sekä ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoi-
tuspalvelua Suomessa annetussa laissa tar-
koitetut sivuliike ja edustusto. Lisäksi Rahoi-
tustarkastuksen valvottavia olisivat arvopa-
perimarkkinalaissa tarkoitetut arvopaperi-
pörssi, selvitysyhteisö ja selvitysosapuoli se-
kä selvitysrahasto, kaupankäynnistä vaki-
oiduilla optioilla ja termiineillä annetussa
laissa tarkoitettu optioyhteisö, arvo-osuus-
järjestelmästä annetussa laissa tarkoitetut ar-
vopaperikeskus, kirjausrahasto, tilinhoitaja-
yhteisö ja tilinhoitajayhteisön oikeudet saa-
neen muun ulkomaisen yhteisön Suomessa
sijaitseva toimipaikka. Rahoitustarkastuksen
valvottavia olisivat myös panttilainauslai-
toksista annetussa laissa tarkoitettu pantti-
lainauslaitos, osuuspankeista ja muista
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista anne-
tussa laissa tarkoitettu osuuspankkien yhteen-
liittymä ja keskusyhteisö, sekä yhteisöt, joi-
den määräysvallassa arvopaperimarkkinalain

1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla arvopape-
ripörssi, optioyhteisö, selvitysyhteisö tai ar-
vopaperikeskus on. Lisäksi rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetussa
laissa tarkoitettu ryhmittymän omistusyhteisö
olisi Rahoitustarkastuksen valvottava silloin,
kun Rahoitustarkastus toimii mainitussa lais-
sa tarkoitettuna ryhmittymän koordinoivana
valvontaviranomaisena.

6 §. Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva.
Pykälässä määriteltäisiin muu rahoitusmark-
kinoilla toimiva. Vastaavaa käsitettä ei sisäl-
ly nykyiseen lakiin. Muulla rahoitusmarkki-
noilla toimivalla tarkoitettaisiin sellaisia py-
kälässä tarkemmin määriteltyjä muita oike-
ushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä kuin 5
§:ssä määriteltyjä valvottavia, joiden valvon-
taan Rahoitustarkastukselle on tarpeen myön-
tää rajoitettua toimivaltaa. Tarve myöntää ra-
joitettua toimivaltaa muiden rahoitusmark-
kinoilla toimivien valvontaan perustuu sii-
hen, että niille on aineellisessa lain-
säädännössä, erityisesti arvopaperimarkkina-
lainsäädännössä, säädetty velvollisuuksia,
joiden noudattamista Rahoitustarkastuksen
tulee lain nojalla valvoa.

Rahoitustarkastuksesta annetun lain mukai-
sia toimivaltuuksia, jotka koskisivat myös
pykälässä tarkoitettuja muita rahoitusmark-
kinoilla toimivia kuin valvottavia, olisivat
ehdotetun 15 §:n mukainen tarkastus- ja tie-
tojensaantioikeus, 18 §:n mukainen oikeus
käyttää valvonnassa ulkopuolista asiantunti-
jaa, 24 §:n mukainen uhkasakon asettaminen,
25 §:n mukainen julkisen huomautuksen an-
taminen ja 26 §:n mukainen julkisen varoi-
tuksen antaminen. Ehdotetussa 15 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettu tarkastusoikeus ei koski-
si luonnollisia henkilöitä perustuslaissa sää-
detyn yksityisyyden suojan vuoksi, mutta
Rahoitustarkastuksella olisi oikeus saada
valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot myös
luonnollisilta henkilöiltä mainitun pykälän 2
momentin mukaisesti.

Pykälän 1 kohdan nojalla muuna rahoitus-
markkinoilla toimivana pidettäisiin julkisen
kaupankäynnin ja muun arvopaperimarkkina-
lain 3 luvun 16 §:ssä tarkoitetun kaupankäyn-
timenettelyn kohteena olevan arvopaperin
liikkeeseenlaskijaa ja muuta, joka on velvol-
linen julkistamaan arvopaperimarkkinalain 2
luvun 3 §:ssä tarkoitetun esitteen.
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Pykälän 2 kohdan nojalla muuna rahoitus-
markkinoilla toimivana pidettäisiin arvo-
paperimarkkinalain 4 luvun 9 §:ssä tarkoitet-
tua meklaria ja arvopaperinvälittäjän palve-
luksessa olevaa muuta henkilöä. Kohta kat-
taisi arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 6
kohdassa tarkoitetun meklarin. Kohta kattaisi
myös mainitun lain 1 luvun 4 §:n 7 kohdassa
tarkoitetun pörssimeklarin. Lisäksi kohta kat-
taisi arvopaperivälittäjän palveluksessa ole-
van muun henkilön, jolle arvopaperimarkki-
nalain 4 luvun 9 §:ssä on säädetty samat
mainitun luvun 1—6 §:ssä tarkoitetut vel-
vollisuudet kuin meklarille.

Pykälän 3 kohdan nojalla muuna rahoitus-
markkinoilla toimivana pidettäisiin arvo-
paperimarkkinalain 3 luvun 4 §:n 1 momen-
tin 4 kohdassa tarkoitettua muuta arvopa-
peripörssissä toimivaa kuin arvopaperinvälit-
täjää. Tällaiset muut arvopaperipörssissä
toimivat on mainitun lain kohdan mukaan
määriteltävä arvopaperipörssin säännöissä.
Kohta kattaisi lisäksi mainitun luvun 12 a
§:ssä tarkoitetun muun julkisen kaupankäyn-
nin muun osapuolen kuin arvopaperinvälittä-
jän. Kohta kattaisi lisäksi kaupankäynnistä
vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun
lain 2 luvun 13 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen
optioyhteisön ja mainitun luvun 8 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun muun optioyhteisössä
toimivan.

Pykälän 4 kohdan nojalla muuna rahoitus-
markkinoilla toimivana pidettäisiin niitä
luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä,
jotka arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 §:ssä
kuuluvat julkisen kaupankäynnin kohteena
olevan yhtiön sisäpiiriin ja ovat siitä ilmoi-
tusvelvollisia tai joilla sijoitusrahastolain 99
§:n mukaan on vastaava ilmoitusvelvollisuus.
Muuna rahoitusmarkkinoilla toimivana ei sitä
vastoin pidettäisi niitä mainitun luvun 3 §:ssä
tarkoitettuja henkilöitä, joista tietoja on mai-
nitun pykälän nojalla ilmoitettava.

Pykälän 5 kohdan nojalla muuna rahoitus-
markkinoilla toimivana pidettäisiin arvopa-
perimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetun
julkisen ostotarjouksen tekijää, jolla on mai-
nitun luvun säännösten mukaan velvollisuus
julkistaa ostotarjous ja muun muassa laatia
tarjouksesta laissa säädetyt vaatimukset täyt-
tävä tarjousasiakirja. Kohdan nojalla muuna
rahoitusmarkkinoilla toimivana pidettäisiin

myös mainitun luvun 6 §:ssä tarkoitettua lu-
nastusvelvollista samoin kuin niitä mainitun
pykälän 2 momentissa mainittuja tahoja, joi-
den ääniosuus mainitun momentin nojalla
luetaan lunastusvelvollisen ääniosuuteen ja
joita koskee mainitun luvun 7 §:ssä säädetty
ilmoitusvelvollisuus.

Pykälän 6 kohdan nojalla muuna rahoitus-
markkinoilla toimivana pidettäisiin sitä, joka
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 tai 10 §:n
nojalla on velvollinen julkistamaan osakkei-
den tai osuuksien hankinnan (niin sanottu li-
putusvelvollinen).

Pykälän 7 kohdan nojalla muuna rahoitus-
markkinoilla toimivana pidettäisiin sitä, joka
arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 d §:n tai 4
a luvun 3a §:n, kaupankäynnistä vakioiduilla
optioilla ja termiineillä annetun lain 1 luvun
3 a §:n, sijoitusrahastolain 16 §:n, luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 18 §:n, sijoitus-
palveluyrityksistä annetun lain 14 §:n tai ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
annetun lain 8 §:n nojalla on velvollinen te-
kemään Rahoitustarkastukselle ilmoituksen
osakkeiden tai osuuksien hankinnasta tai
luovutuksesta.

2 luku. Hallinto

7 §. Toimielimet. Pykälässä säädettäisiin
yleisesti Rahoitustarkastuksen toimielimistä.
Pykälän 1 momentin mukaan Rahoitustarkas-
tuksen toimintaa ohjaisi johtokunta. Johto-
kunnan tehtävistä säädettäisiin tarkemmin 10
§:ssä.

Pykälän 2 momentin mukaan pankkival-
tuustolla olisi Rahoitustarkastuksessa hal-
lintoon ja toiminnan valvontaan kuuluvia
tehtäviä sen mukaan kuin laissa Rahoitustar-
kastuksesta säädetään. Pankkivaltuuston teh-
tävistä säädettäisiin tarkemmin 8 §:ssä.

Suomen Pankista annetun lain mukaan
pankkivaltuusto on Suomen Pankkiin liit-
tyviä tehtäviä hoitaessaan pankin eikä edus-
kunnan elin, vaikka eduskunta valitseekin
sen jäsenet ja vaikka pankkivaltuutetut ovat
yleensä olleet kansanedustajia. Koska pank-
kivaltuuston jäsenet valitaan nimenomaisesti
Suomen Pankin toimielimeen ja Rahoitustar-
kastus toimii lain mukaan Suomen Pankin
yhteydessä, pankkivaltuusto sellaisenaan ei
muodostaisi itsenäistä toimielintä Rahoitus-
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tarkastuksessa, vaan pankkivaltuuston katsot-
taisiin Rahoitustarkastuksen tehtäviä hoi-
taessaan toimivan Suomen Pankin toimieli-
menä, jolla keskuspankin toimintaan liittyvi-
en tehtävien ohella olisi hallinnollisia ja val-
vonnallisia tehtäviä myös Rahoitustarkastuk-
sessa.

8 §. Pankkivaltuusto. Pykälässä säädettäi-
siin pankkivaltuuston tehtävistä Rahoitustar-
kastuksessa. Pankkivaltuustolla olisi yleinen
valvontavastuu Rahoitustarkastuksen toimin-
nasta. Vastaavaa säännöstä ei sisälly nykyi-
seen lakiin. Pankkivaltuusto vastaisi myös
laissa nimenomaisesti sille säädetyistä Rahoi-
tustarkastuksen hallintoon liittyvistä tehtävis-
tä. Pankkivaltuuston tehtäviä koskeva luette-
lo on tarkoitettu tyhjentäväksi. Tämä merkit-
see sitä, että pankkivaltuusto ei voisi pidättää
itselleen johtokunnalle kuuluvia tehtäviä eikä
myöskään siirtää johtokunnalle pankkival-
tuuston itsensä päätettäviä asioita.

Pykälän 1 kohdan mukaan pankkivaltuus-
ton tehtävänä olisi valvoa Rahoitustarkas-
tuksen toiminnan yleistä tarkoituksenmukai-
suutta ja tehokkuutta. Toiminnan yleisen tar-
koituksenmukaisuuden valvonnalla tarkoitet-
taisiin lähinnä sen arvioimista, miten Rahoi-
tustarkastus on onnistunut ehdotetun 2 §:n
mukaisen yleisen tavoitteensa saavuttamises-
sa. Sitä vastoin Rahoitustarkastuksen toimin-
nalle sen tarkemmaksi suuntaamiseksi asetet-
tujen erityisten tavoitteiden toteutumisen ja
yksittäisten toimenpiteiden valvonta olisi eh-
dotetun 10 §:n 1 momentin 2 kohdan mukai-
sesti johtokunnan tehtävä. Toiminnan yleisen
tehokkuuden valvonnalla tarkoitettaisiin eri-
tyisesti Rahoitustarkastuksen henkilöstömää-
rän ja talousarvion yleisen kehityksen seu-
rantaa suhteessa Rahoitustarkastuksen tehtä-
viin ja niiden lainsäädännön tai markkinoi-
den kehityksestä johtuviin muutoksiin. Mer-
kittäviä välineitä valvontatehtävän hoitami-
sessa olisivat 10 §:n 1 momentin 8 kohdassa
tarkoitettu pankkivaltuustolle tarvittaessa,
kuitenkin vähintään kerran vuodessa, annet-
tava johtokunnan kertomus Rahoitustarkas-
tuksen toiminnalle asetetuista tavoitteista ja
niiden toteuttamisesta sekä saman säännök-
sen 7 kohdan mukaan annettava hallinnolli-
nen kertomus Rahoitustarkastuksen toimin-
nasta.

Pykälässä ei erikseen säädettäisi pankkival-

tuuston velvollisuudesta valvoa johtokunnan
tai johtajan toimintaa, koska pankkivaltuus-
ton valvontatehtävään ei ole tarkoitettu sisäl-
lyttää esimerkiksi valvontaa koskevien yksit-
täisten päätösten laillisuuden tai tarkoituk-
senmukaisuuden arviointia. Pankkivaltuusto
joutuisi kuitenkin yleisesti arvioimaan myös
johtokunnan ja johtajan toimintaa siltä osin
kuin se arvioi Rahoitustarkastuksen toimin-
nan yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja te-
hokkuutta esimerkiksi käsitellessään edellä
tarkoitettua johtokunnan kertomusta.

Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin johtokun-
nan jäsenten nimittämisestä. Pankkivaltuusto
nimittäisi Rahoitustarkastuksen johtokunnan
jäsenet ja varajäsenet. Nimitykset tehtäisiin
valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveys-
ministeriön ja Suomen Pankin ehdotusten pe-
rusteella. Johtokunnan jäsenten toimikausi
olisi kolme vuotta.

Pankkivaltuusto määräisi pykälän 3 kohdan
mukaan yhden johtokunnan jäsenistä johto-
kunnan puheenjohtajaksi ja yhden jäsenistä
varapuheenjohtajaksi. Varapuheenjohtaja toi-
misi johtokunnan puheenjohtajana puheen-
johtajan estyneenä ollessa. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja olisi määrättävä valtiova-
rainministeriön tai Suomen Pankin ehdotta-
mista jäsenistä. Pankkivaltuusto määräisi
myös johtokunnan esityksestä Rahoitustar-
kastuksen johtajan sijaisen.

Pykälän 4 kohdassa säädettäisiin Pankki-
valtuuston tehtäväksi päättää johtajan palk-
kauksen, virkavapauden ja vuosiloman mää-
räytymisen perusteista sekä muista johtajan
virkasuhteeseen liittyvistä asioista. Rahoitus-
tarkastuksen johtajan nimittäisi 11 §:n nojalla
tasavallan presidentti valtioneuvoston esityk-
sestä sen jälkeen, kun pankkivaltuusto olisi
tehnyt esityksen viran täyttämisestä.

Pykälän 5 kohdassa säädettäisiin pankki-
valtuuston tehtäviin kuuluvaksi päättää varoi-
tuksen antamisesta johtajalle. Suomen Pan-
kin virkamiehistä annetun lain 18 §:n mu-
kaan kirjallinen varoitus voidaan antaa vir-
kamiehelle, joka toimii vastoin virkavelvolli-
suuksiaan tai laiminlyö niitä.

Pankkivaltuusto vahvistaisi pykälän 6 koh-
dan nojalla johtokunnan esityksestä Rahoi-
tustarkastukselle työjärjestyksen.

Pykälän 7 kohdan mukaisesti pankkival-
tuusto valvoisi johtokunnan jäsenten ja va-
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rajäsenten osalta 34 §:ssä ehdotetun ilmoi-
tusvelvollisuuden noudattamista. Vastaavaa
säännöstä ei sisälly nykyiseen lakiin.

Kohtien 2 - 6 ehdotukset vastaavat voimas-
sa olevaa lainsäädäntöä.

9 §. Johtokunta. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin johtokunnan kokoonpanosta.
Johtokuntaan kuuluisi kuusi jäsentä ja kolme
varajäsentä. Kaksi jäsentä ja yksi varajäsen
nimitettäisiin valtiovarainministeriön ehdo-
tuksen perusteella, yksi jäsen ja yksi varajä-
sen Suomen Pankin ehdotuksen perusteella
sekä yksi jäsen ja yksi varajäsen sosiaali- ja
terveysministeriön ehdotuksen perusteella.
Lisäksi johtokuntaan kuuluisivat virkansa
puolesta Rahoitustarkastuksen johtaja ja va-
kuutusvalvontaviraston johtaja. Ehdotettu
kokoonpano varmistaisi rahoitusmarkkinoista
vastaavien viranomaisten tasapuolisen edus-
tuksen johtokunnassa, koska Rahoitustarkas-
tus toimii Suomen Pankin yhteydessä ja va-
kuutusvalvontavirasto vastaavasti sosiaali- ja
terveysministeriön alaisuudessa. Ehdotus
poikkeaisi nykyisestä laista, jonka mukaan
johtokunnan jäsenmäärä on viisi, mutta se
vastaisi, mitä vakuutusvalvontavirastosta an-
netussa laissa säädetään vakuutusvalvontavi-
raston johtokunnan jäsenten lukumäärästä.

Ehdotetun kokoonpanon tarkoituksena on
lisätä Rahoitustarkastuksen päätöksenteon
laaja-alaisuutta ja monipuolisuutta ja varmis-
taa kaikkien rahoitusmarkkinaviranomaisten
käytössä olevan rahoitusmarkkinoita koske-
van asiantuntemuksen kanavoiminen Rahoi-
tustarkastuksen päätöksentekoon. Ministeri-
öiden ehdottamat jäsenet voisivat, mutta hei-
dän ei ehdotetun momentin mukaan tarvitsisi,
olla ministeriön virkamiehiä. Silloinkin kun
jäsenet olisivat ministeriön virkamiehiä, ku-
ten käytännössä todennäköisesti yleensä oli-
sivat, he vastaisivat Rahoitustarkastuksen
päätösten laillisuudesta ja tarkoituksenmu-
kaisuudesta ainoastaan Rahoitustarkastusta
koskevien säännösten puitteissa. Rahoitus-
tarkastuksen johtokunnan päätöksenteko ei
siten olisi, Rahoitustarkastukselle kansain-
välisissä rahoitusvalvontaa koskevissa suosi-
tuksissa asetetun riippumattomuustavoitteen
mukaisesti, miltään osin valtioneuvoston
alaisuudessa. Ehdotus ei tältä osin merkitsisi
muutosta nykyiseen lakiin.

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin nykyi-

sestä laista poiketen myös johtokunnan jäse-
nen ja varajäsenen kelpoisuusehdoista. Kos-
ka johtokunnan vastuuta valvottavien toimin-
taan merkittävästi vaikuttavassa päätöksente-
ossa lisättäisiin olennaisesti, jäseniltä ja vara-
jäseniltä edellytettäisiin hyvää perehtynei-
syyttä rahoitusmarkkinoiden toimintaan.

Pykälän 2 momentin mukaan johtokunnan
toimikausi olisi kolme vuotta kuten ny-
kyisinkin.

Pykälän 3 momentin mukaan johtokunta
olisi päätösvaltainen, kun läsnä on neljä jä-
sentä tai varajäsentä. Läsnä olevista yhden
olisi oltava johtokunnan puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaisiin johto-
kunnassa yksinkertaisella äänten enemmis-
töllä. Äänten mennessä tasan ratkaisisi koko-
uksen puheenjohtajan ääni. Momentti vastai-
si nykyistä lakia.

10 §. Johtokunnan tehtävät. Pykälässä sää-
dettäisiin Rahoitustarkastuksen johtokunnan
tehtävistä. Tehtäväluettelo olisi tyhjentävä.

Pykälän 1 momentin mukaan johtokunta
asettaisi erityiset tavoitteet Rahoitustarkas-
tuksen toiminnalle ja päättäisi Rahoitustar-
kastuksen toimintalinjoista. Johtokunta päät-
täisi siten Rahoitustarkastuksen pitemmän
aikavälin strategisista toimintatavoitteista ja
vuotuisista tulostavoitteista sekä hyväksyisi
vuotuisen toimintasuunnitelman ja valvonta-
suunnitelman. Markkinoiden muutoksista tai
muista syistä tehtävät merkittävät toiminta-
linjausten tai toiminnan painopisteiden muu-
tokset käsiteltäisiin johtokunnassa.

Voimassa olevan rahoitustarkastuslain mu-
kaan johtokunta vahvistaa Rahoitustarkas-
tukselle valvontaa koskevat ohjeet asioista,
jotka ovat merkittäviä tai periaatteellisia ja
laajakantoisia valvonnan kannalta tai joilla
muuten on yleistä merkitystä. Valtuuden täl-
laisten ohjeiden antamiseen on katsottava si-
sältyvän momentin 1 kohdassa ehdotettuun
johtokunnan tehtävään.

Johtokunnan tehtävänä olisi ehdotetun 1
kohdan mukaan lisäksi ohjata ja valvoa koh-
dassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumista
ja toimintalinjojen noudattamista. Johtokun-
nan valvontavastuu eroaisi pankkivaltuuston
yleisestä valvontavastuusta siten, että pank-
kivaltuuston tehtävänä olisi yleisesti arvioida
Rahoitustarkastuksen toiminnan yleistä tar-
koituksenmukaisuutta erityisesti Rahoitustar-
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kastuksen toiminnalle 2 §:ssä säädetyn ylei-
sen tavoitteen toteutumisen valossa, kun taas
johtokunta valvoisi Rahoitustarkastuksen toi-
minnan tarkemmaksi suuntaamiseksi tämän
kohdan mukaisesti asettamiensa erityisten,
toiminnan kulloisiinkin painopisteisiin perus-
tuvien tavoitteiden toteutumista ja toiminta-
linjojen noudattamista.

Johtokunta päättäisi momentin 2 kohdan
mukaan säännösten nojalla annettavien mää-
räysten antamisesta. Tässä kohdassa ei tar-
koitettaisi yksittäistä valvottavaa koskevia
päätöksiä, vaan aineellisessa rahoitusmarkki-
nalainsäädännössä Rahoitustarkastukselle de-
legoituun norminantovaltaan perustuvia ylei-
siä normeja. Valtuutus määräysten antoon
perustuisi kussakin tapauksessa aineellisessa
lainsäädännössä olevaan nimenomaiseen val-
tuutukseen, jonka on täytettävä muun muassa
perustuslaissa säädetyt tarkkarajaisuuden
vaatimukset. Ehdotetun 4 momentin mukaan
tässä kohdassa tarkoitettua päätöksentekoval-
taa voitaisiin työjärjestyksessä siirtää merki-
tykseltään vähäisten asioiden osalta johtajal-
le. Tässä kohdassa tarkoitettua päätöksente-
koa voitaisiin pitää 4 momentissa tarkoitetul-
la tavalla merkitykseltään vähäisenä, jos ky-
symyksessä on voimassaolevan määräyksen
vaikutuksiltaan vähäinen taikka lainsäädän-
nöstä johtuva selvä ja pakottava muutos, jo-
hon ei liity merkittävää itsenäistä harkintaa.
Sitä vastoin kokonaan uuden määräyksen an-
taminen taikka sellainen määräyksen muutos,
jolla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia
valvottavien toimintaan ja johon liittyy laajaa
harkintavallan käyttöä olisi aina päätettävä
johtokunnassa. Nykyisen lain mukaan joh-
tokunta päättäisi niiden määräysten vahvis-
tamisesta, joita se ei ole siirtänyt johtajan
vahvistettavaksi.

Johtokunta päättäisi momentin 3 kohdan
nojalla Rahoitustarkastuksen kansainvä-
lisessä yhteistyössä noudatettavista periaat-
teista. Periaatekeskustelu valvonnan kansain-
välisistä linjauksista on tärkeä, sillä kansain-
välisen yhteistyön merkitys rahoitusmarkki-
noiden sääntelyssä ja valvonnassa kasvaa.
Kansainvälisten järjestöjen suositukset ja Eu-
roopan yhteisön direktiivit ohjaavat yhä
enemmän kansallista sääntelyä ja valvontaa.
Rahoitustarkastus panostaa erityisesti eu-
rooppalaiseen yhteistyöhön. Euroopan kes-

kuspankkijärjestelmän (EKPJ) työhön Rahoi-
tustarkastus osallistuu pankkivalvonta-
komiteassa (Banking Supervision Committee,
BSC). Arvopaperimarkkinoiden valvontaa
liittyen Rahoitustarkastus on edustettuna Eu-
roopan arvopaperimarkkinavalvojien komite-
assa (Committee of European Securities Re-
gulators, CESR). Rahoitustarkastus on myös
mukana Euroopan komission pankkialan
neuvoa-antavan komitean (Banking Advisory
Committee, BAC) ja Euroopan talousalu-
eeseen kuluvien maiden pankkivalvojien
epävirallisen yhteistyöryhmän (Groupe de
Contact) työssä. Yhteistyötä Euroopan unio-
nin jäsenmaiden kesken tehdään myös neu-
voston ja komission alaisissa työryhmissä.
Rahoitustarkastus osallistuu myös komission
alaisen rahanpesun yhteyskomitean työhön
sekä kansainvälisen rahanpesun vastaisen
toimintaryhmän (Financial Action Task For-
ce on Money Laundering, FATF) kokouksiin
ja Suomen FATF-työryhmän työhön. Euroo-
pan unionin yhteistyön ulkopuolella Ra-
hoitustarkastukselle tärkeitä järjestöjä ovat
FATF:n ohella Kansainvälinen valuuttara-
hasto, Maailmanpankki, Kansainvälinen jär-
jestelypankki, Baselin pankkivalvontako-
mitea ja Arvopaperimarkkinoiden valvonta-
viranomaisten kansainvälinen yhteistyöjär-
jestö (IOSCO).

Kansainvälisessä yhteistyössä noudatetta-
vista periaatteista päättämisen on perusteltua
kuulua johtokunnan tehtäviin siksi, että yh-
teistyötavoitteita kansallisesti arvioitaessa
valvonnalliset tavoitteet tulee voida sovittaa
tarkoituksenmukaisella tavalla yhteen mui-
den viranomaisten, kuten esimerkiksi valtio-
varainministeriön tai sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön vastuulla olevan toiminnan kanssa.
Johtokunnassa voidaan, sen kokoonpanon
ansiosta, eri näkökulmat ottaa riittävän laaja-
alaisesti huomioon yhteistyön periaatteista
päätettäessä. Vastaavaa säännöstä ei sisälly
nykyiseen lakiin.

Momentin 4 kohdan mukaan johtokunta
huolehtisi rahoitusmarkkinoita valvovien vi-
ranomaisten yhteistyön kehittämisestä ja
vahvistaisi Vakuutusvalvontaviraston kanssa
tehtävän yhteistyön periaatteet. Vastaava
säännös sisältyy voimassa olevaan rahoitus-
tarkastuslakiin. Vakuutusvalvontavirastosta
annetun lain (78/1999) 3 §:n mukaan Vakuu-
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tusvalvontavirasto toimii tehtäväänsä hoita-
essaan yhteistyössä Rahoitustarkastuksen ja
muiden viranomaisten kanssa. Rahoitusmark-
kinoita osaltaan valvovia viranomaisia koti-
maassa ovat Vakuutusvalvontaviraston lisäk-
si esimerkiksi Kuluttajavirasto, Kilpailuviras-
to ja keskusrikospoliisin rahanpesun selvitte-
lykeskus. Säännös vastaisi nykyistä lakia.

Esitykseen sisältyvissä muissa lakiehdo-
tuksissa ehdotetaan, että päätökset valvot-
tavien toimilupien myöntämisestä ja peruut-
tamisesta sekä toiminnan rajoittamisesta teki-
si eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta Rahoi-
tustarkastus. Momentin 5 kohdan mukaan
tällaiset päätökset tekisi johtokunta. Niissä
tapauksissa, joissa päätöksenteko edelleen
kuuluisi muulle viranomaiselle, käytännössä
valtiovarainministeriölle, johtokunta tekisi
tarvittavan esityksen toimiluvan peruuttami-
sesta tai valvottavan toiminnan rajoittamises-
ta. Lupahallintoa koskevan päätöksenteon
kuuluminen johtokunnan vastuulle on perus-
teltua ottaen huomioon päätösten keskeinen
merkitys sekä yksittäiselle valvottavalle että
rahoitusmarkkinoiden toiminnalle yleensä.
Tässä kohdassa tarkoitettua päätöksentekoa
voitaisiin kuitenkin ehdotetun 4 momentin
nojalla siirtää Rahoitustarkastuksen työjärjes-
tyksessä johtajalle momentissa tarkemmin
säädettävin edellytyksin. Momentissa sää-
detyt edellytykset toimilupa-asioissa täyttyi-
sivät esimerkiksi silloin, kun kysymys on ra-
hoitusmarkkinoiden kannalta merkitykseltään
vähäisten toimilupien myöntämisestä tai lu-
paehtojen vähäisistä muutoksista. Päätös toi-
milupahakemuksen hylkäämisestä, toimilu-
van peruuttamisesta tai toiminnan rajoittami-
sesta olisi kuitenkin aina tehtävä johtokun-
nassa.

Momentin 6 kohdan mukaan johtokunnan
tehtäviin kuuluisi myös valvottavien sään-
töjen vahvistaminen siltä osin kuin se on
laissa säädetty Rahoitustarkastuksen tehtä-
väksi.. Sijoitusrahastojen sääntöjä ei pidettäi-
si kohdassa tarkoitettuina sääntöinä, koska si-
joitusrahastot eivät ole 5 §:ssä tarkoitettuja
valvottavia vaan niitä valvotaan osana rahas-
toyhtiöiden valvontaa. Siten sijoitusrahasto-
jen säännöt ja niiden muutokset voitaisiin,
kuten nykyisinkin, vahvistaa johtajan päätök-
sellä tai, sikäli kuin Rahoitustarkastuksen
työjärjestyksessä niin määrätään, muun Ra-

hoitustarkastuksen virkamiehen päätöksellä.
Vähäisiä muutoksia valvottavienkaan sään-
töihin ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista
käsitellä johtokunnassa. Pykälän 4 momentin
mukaan tässä kohdassa tarkoitettua johto-
kunnan päätösvaltaa voitaisiinkin siirtää työ-
järjestyksessä johtajalle, jos sääntöjen muu-
tos on mainitussa momentissa tarkoitetulla
tavalla merkitykseltään vähäinen.

Momentin 7 kohdassa säädettäisiin, että
johtokunta päättää julkisen huomautuksen ja
varoituksen antamisesta. Vastaavia valtuuk-
sia ei sisälly nykyiseen lakiin. Kohdassa tar-
koitettua päätösvaltaa ei voitaisi siirtää johta-
jalle, koska tällaisista seuraamuksista voi ai-
na niiden julkisuuden vuoksi aiheutua mer-
kittävää haittaa valvottavalle.

Jäljempänä 19 §:n 2 momentissa säädettäi-
siin Rahoitustarkastuksen oikeudesta vaatia
lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai
määräyksen taikka toimiluvan ehtojen vastai-
sen päätöksen täytäntöönpanon tai muun vas-
taavan toimenpiteen toteuttamisen peruutta-
mista tai oikaisemista. Ehdotetun 8 kohdan
mukaan tällainen päätös olisi aina tehtävä
johtokunnassa. Sitä vastoin mainitun pykälän
1 momentissa tarkoitettu päätöksen täytän-
töönpanon tai toimenpiteen toteutuksen kiel-
täminen kuuluisi johtajan päätettäväksi.

Jäljempänä 20 §:ssä ehdotetaan säädettä-
väksi Rahoitustarkastuksen oikeudesta ra-
joittaa valvottavan voitonjakokelpoisten va-
rojen käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin
valvottavan vakavaraisuuden vahvistamiseen
sekä varojen muuta jakamista. Momentin 9
kohdan mukaan päätöksen valvottavan varo-
jen jakamisen rajoittamisesta tekisi johtokun-
ta. Kohdassa tarkoitettu päätös on aina sillä
tavoin valvottavan taloudelliseen asemaan ja
sen toimintaan merkittävästi vaikuttava, että
sitä ei voitaisi työjärjestyksessä siirtää johta-
jalle. Nykyisen lain mukaan voitonjaon ra-
joittamisesta päättää johtaja.

Momentin 10 kohdan mukaan johtokunta
tuomitsisi maksettavaksi Rahoitustarkastuk-
sen määräämän uhkasakon. Vastaava sään-
nös sisältyy voimassa olevaan rahoitustarkas-
tuslakiin. Uhkasakon asettaisi Rahoitustar-
kastuksen johtaja. Uhkasakon tuomitsemista
ei voitaisi työjärjestyksessä siirtää johtajalle.
Uhkasakon määräämisen perusteista ehdote-
taan säädettäväksi 24 §:ssä.
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Luottolaitostoiminnasta annettua lakia ja
sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että Rahoitus-
tarkastuksella olisi oikeus laissa tarkemmin
säädettävin edellytyksin kieltää epäsopivaksi
katsottua henkilöä osallistumasta luottolai-
toksen tai sijoituspalveluyrityksen tai niiden
omistusyhteisön hallintoelimiin. Ehdotetun11
kohdan mukaan tällainen päätös olisi aina
tehtävä johtokunnassa.

Ehdotetun 12 kohdan mukaan johtokunnan
tehtävänä olisi päättää rahoitusmarkkinoiden
yleistä kehitystä koskevien merkittävien kan-
nanottojen antamisesta julkisuuteen. Tällä
tavoin Rahoitustarkastus voisi mahdollisim-
man arvovaltaisella tavalla harkintansa mu-
kaan puuttua aikaisessa vaiheessa sellaisiin
rahoitusmarkkinoilla havaitsemiinsa kehitys-
piirteisiin, jotka saattaisivat myöhemmin
vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakaata ke-
hitystä, mutta joihin Rahoitustarkastus ei vie-
lä voisi varsinaisten valvontavaltuuksien no-
jalla puuttua. Vaikka tällaiset mahdolliset
kannanotot eivät sitoisi rahoitusmarkkinoilla
toimivia, ne olisivat, edustaessaan kaikkien
rahoitusmarkkinaviranomaisten yhteistä nä-
kemystä, omiaan vaikuttamaan sekä yleisön
että rahoitusmarkkinoilla toimivien käsityk-
siin markkinoilla vallitsevista riskeistä.
Säännös on tarkoitettu sovellettavaksi har-
voissa, markkinoiden kehityksen kannalta
merkittävissä tilanteissa, eikä se rajoittaisi
johtajalle ehdotetun 11 §:n mukaisen yleis-
toimivallan perusteella kuuluvaa oikeutta tie-
dottaa julkisuuteen merkittävistä rahoitus-
markkinoiden tapahtumista tai oikeutta muu-
ten ottaa kantaa rahoitusmarkkinoiden kehi-
tykseen. Johtokunnan olisi siten ehdotetun
säännöksen nojalla käsiteltävä lähinnä sellai-
set merkittävät kannanotot, joissa eri rahoi-
tusmarkkinaviranomaisten kannanottoja on
tarpeen erityisesti koordinoida.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Rahoi-
tustarkastuksen hallintoon liittyvistä teh-
tävistä. Momentin 1 kohdan mukaan johto-
kunta päättäisi Rahoitustarkastuksen yleis-
kustannusten kattamiseksi perittävistä val-
vontamaksuista.

Rahoitustarkastus toimii Suomen Pankin
yhteydessä ja kuuluu sen suunnittelujärjes-
telmän piiriin. Keskuspankkiin olevan hal-
linnollisen yhteyden vuoksi Rahoitustarkas-

tus ei päätä omasta talousarviostaan, vaan
päätöksenteko kuuluu Suomen Pankin johto-
kunnalle. Momentin 2 kohdan mukaan Ra-
hoitustarkastuksen johtokunta kuitenkin kä-
sittelisi, kuten nykyisenkin lain mukaan, Ra-
hoitustarkastuksen vuotuisen talousarvion
ennen sen esittämistä Suomen Pankin johto-
kunnalle.

Ehdotetun 7 §:n 6 kohdan mukaan pankki-
valtuusto vahvistaa Rahoitustarkastuksen
työjärjestyksen johtokunnan esityksestä. Tätä
säännöstä vastaavasti momentin 3 kohdassa
säädettäisiin johtokunnan tehtäväksi esittää
Rahoitustarkastuksen työjärjestys pankkival-
tuuston vahvistettavaksi. Työjärjestyksen si-
sällöstä päättäisi siten johtokunta. Pankkival-
tuusto voisi hyväksyä johtokunnan esityksen
sellaisenaan tai jättää sille esitetyn työjärjes-
tyksen vahvistamatta. Jos työjärjestys jäisi
vahvistamatta, johtokunnan tulisi päättää sii-
hen tarvittavista muutoksista ja saattaa muu-
tettu työjärjestys pankkivaltuuston uudelleen
käsiteltäväksi. Säännös vastaisi nykyistä la-
kia.

Momentin 4 ja 5 kohtien mukaan johtokun-
ta nimittäisi ja irtisanoisi johtajaa lukuun ot-
tamatta Rahoitustarkastuksen ylimmät vir-
kamiehet sekä päättäisi nimittämänsä virka-
miehen osalta virantoimituksesta pidättämi-
sestä ja varoituksen antamisesta. Ylimmillä
virkamiehillä tarkoitettaisiin osastopäällikkö-
jä, päälakimiestä ja muita vastaavia johtajan
välittömässä alaisuudessa olevia virkamiehiä.
Virantoimituksesta pidättämisen ja varoituk-
sen antamisen perusteista säädetään Suomen
Pankin virkamiehistä annetussa laissa. Lain
31 §:n mukaan virkamies voidaan pidättää
virantoimituksesta muun muassa rikossyyt-
teen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi,
jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen
edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä. Virkamie-
helle voidaan Suomen Pankin virkamiehistä
annetun lain 18 §:n mukaan antaa kirjallinen
varoitus, jos hän toimii vastoin virkavelvolli-
suuksiaan tai laiminlyö niitä. Ylimmät virat,
joita johtokunnan päätöksenteko koskisi,
määriteltäisiin Rahoitustarkastuksen työjär-
jestyksessä. Säännös vastaisi nykyistä lakia.

Rahoitustarkastuksen työjärjestyksessä voi-
taisiin määrätä johtokunnan ratkaistavaksi
Rahoitustarkastuksen sisäistä hallintoa kos-
kevia asioita. Johtokunta ratkaisisi, kuten ny-
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kyisenkin lain mukaan, nämä asiat ehdotetun
6 kohdan nojalla.

Momentin 7 kohdassa säädettäisiin johto-
kunnan velvollisuudesta toimittaa vuotuinen
kertomus Rahoitustarkastuksen toiminnasta
pankkivaltuustolle. Kyseessä on hallinnolli-
nen edellistä toimintavuotta koskeva kerto-
mus, jossa käsiteltyjä asioita voidaan pankki-
valtuuston harkinnan mukaan sisällyttää
pankkivaltuuston Suomen Pankista annetun
lain 11 §:n nojalla eduskunnalle antamaan
kertomukseen Suomen Pankin toiminnasta ja
hallinnosta sekä pankkivaltuuston käsit-
telemistä tärkeimmistä asioista. Vastaavaa
säännöstä ei ole nykyisessä laissa, mutta eh-
dotettu säännös vastaa vakiintunutta käytän-
töä.

Lakiehdotuksen yhtenä tarkoituksena on
vahvistaa Rahoitustarkastuksen kasvavaa yh-
teiskunnallista merkitystä saaneen toiminnan
yhteiskunnallista vastuunalaisuutta ja läpi-
näkyvyyttä. Vastuunalaisuuden yhteydessä
on ratkaistava kysymys Rahoitustarkastuksen
julkisesta valvonnasta. Tähän ei riitä toi-
minnan linjauksia ja tärkeimpiä valvontarat-
kaisuja koskevien päätösten keskittäminen
johtokunnalle, vaan tarvitaan lisäksi jälkikä-
teistä ulkopuolisen tahon arviota siitä, miten
Rahoitustarkastus on tehtävässään kokonai-
suudessaan onnistunut. Tämän vuoksi johto-
kunnan tulisi momentin 8 kohdan mukaan
antaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran
vuodessa, pankkivaltuustolle kertomus Ra-
hoitustarkastuksen toiminnalle asetetuista ta-
voitteista ja niiden toteutumisesta. Pankkival-
tuusto voisi kertomuksen saatuaan arvioida
Rahoitustarkastuksen toiminnan yleistä tar-
koituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. Sään-
nös korostaisi pankkivaltuuston yleistä vas-
tuuta Rahoitustarkastuksen toiminnan val-
vonnassa. Pankkivaltuusto voisi halutessaan
käsitellä johtokunnan kertomusta osana ker-
tomustaan eduskunnalle Suomen Pankin toi-
minnasta ja hallinnosta ja tällä tavoin saattaa
yhteiskunnallisesti merkittävät Rahoitus-
tarkastuksen toimintalinjaukset ja ratkaisut
tarvittaessa myös eduskunnassa tapahtuvan
keskustelun kohteeksi. Johtokunnan kerto-
mus samoin kuin pankkivaltuuston vastaus
siihen olisivat julkisia.

Johtokunta voisi ottaa pykälän 3 momentin
nojalla ratkaistavakseen asian, joka lain tai

Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen mukaan
kuuluu johtajan tai muun virkamiehen rat-
kaistavaksi. Johtokunnalla ei ole nyt tätä oi-
keutta, vaan muiden kuin laissa nimenomai-
sesti säädettyjen asioiden saattaminen johto-
kunnan käsiteltäväksi riippuu Rahoitustar-
kastuksen johtajan päätöksestä. Nykyisen ra-
hoitustarkastuslain 7 §:n mukaan johtokunta
muun ohella ratkaisee ne laajakantoiset peri-
aatteellisesti tärkeät asiat, jotka johtaja saat-
taa sen käsiteltäväksi. Uuden lain yhtenä tar-
koituksena on vahvistaa johtokunnan asemaa
Rahoitustarkastuksen päätöksenteossa. Joh-
donmukaista tämän kanssa on, että johtokun-
nalla olisi itsenäinen oikeus harkita, onko yk-
sittäinen, muuten johtajan tai muun virka-
miehen vastuulla oleva asia merkittävyy-
deltään sellainen, että sen käsittelemistä joh-
tokunnassa voidaan pitää perusteltuna. Tä-
män vuoksi momentin soveltamisen edelly-
tyksenä olisi, että asian arvioidaan voivan
merkittävästi vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden
vakauteen tai muuten merkittävästi rahoitus-
markkinoiden kehitykseen. Säännöksen so-
veltaminen edellyttää, että johtokunta pide-
tään tietoisena vireille tulevista tärkeimmistä
asioista.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin mah-
dollisuudesta siirtää työjärjestyksessä joh-
tokunnalle 1 momentin 2, 5 ja 6 kohdan mu-
kaan kuuluvaa päätösvaltaa merkitykseltään
vähäisissä asioissa johtajalle. Momentissa
tarkoitettuja merkitykseltään vähäisiä asioita
voisivat olla sellaiset asiat, jotka eivät mer-
kittävästi vaikuta valvottavan toimintaan ei-
vätkä rahoitusmarkkinoiden vakauteen tai
muuten merkittävästi rahoitusmarkkinoiden
kehitykseen. Johtajalle voitaisiin siten ehdo-
tuksen mukaan siirtää toimivaltaa määräysten
antamisessa (1 momentin 2 kohta), toimilu-
pa-asioissa (5 kohta) ja sääntöjen vahvista-
misessa (6 kohta) siten kuin edellä mainituis-
sa kohdissa on tarkemmin sanottu. Sitä vas-
toin muut 1 momentissa mainitut päätökset
ovat luonteeltaan sillä tavoin aina merkittä-
viä, että niitä koskeva päätöksenteko on riit-
tävän laaja-alaisen, monipuolisen ja syvälli-
sen harkinnan varmistamiseksi tarpeen pidät-
tää kaikissa tapauksissa johtokunnalla. Pää-
töstä toimilupahakemuksen hylkäämisestä,
toimiluvan peruuttamisessa ja toiminnan ra-
joittamisesta olisi lisäksi aina pidettävä sel-
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laisena momentissa tarkoitettuna muuna kuin
merkitykseltään vähäisenä päätöksenä, joka
olisi käsiteltävä johtokunnassa.

11 §. Johtaja. Pykälässä säädettäisiin Ra-
hoitustarkastuksen johtajan asemasta, ni-
mittämismenettelystä, kelpoisuusvaatimuk-
sista ja sijaisen määräämisestä. Pykälän 1
momentin mukaan johtaja olisi Rahoitustar-
kastuksen päällikkö. Säännös vastaisi sisäl-
löltään nykyistä lakia.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin johta-
jan nimittämisestä. Johtajan nimittäisi ja erot-
taisi, kuten nykyisenkin lain mukaan, tasa-
vallan presidentti. Pankkivaltuusto tekisi val-
tioneuvostolle esityksen viran täyttämisestä.
Perustuslain 58 §:n mukaan presidentti tekee
nimityspäätöksen valtioneuvoston esitykses-
tä. Valtioneuvosto ei omassa esityksessään
ole sidottu pankkivaltuuston esitykseen eikä
presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuk-
seen. Nimitysmenettely olisi siten sama kuin
menettely täytettäessä Suomen Pankin johto-
kunnan jäsenen virkaa. Johtajan virkaan so-
velletaan Suomen Pankin virkamiehistä an-
netun lain 5 §:n 2 momentin säännöstä, jonka
mukaan virkaan voidaan nimittää määräajak-
si tai muuten rajoitetuksi ajaksi, jos viran
luonteeseen liittyvä perusteltu syy sitä vaatii.
Rahoitustarkastuksen johtajan virkaan on
käytännössä nimitetty määräajaksi. Säännös
vastaisi nykyistä lakia.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin johta-
jan kelpoisuusvaatimuksista. Rahoitustar-
kastuksen johtajalla tulisi olla virkaan sovel-
tuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä pe-
rehtyneisyys rahoitusmarkkinoihin sekä käy-
tännössä osoitettu johtamistaito. Ehdotus
vastaa valtiohallinnon ylimpien johtoteh-
tävissä toimivien virkamiesten kelpoisuus-
vaatimuksia. Vastaavaa säännöstä ei sisälly
nykyiseen lakiin.

Rahoitustarkastuksen toiminnan turvaami-
seksi johtajalla tulisi olla sijainen, joka hoi-
taisi tämän tehtäviä tarvittaessa. Pykälän 4
momentissa säädettäisiin, että johtajan sijai-
sena tämän estyneenä ollessa toimisi pankki-
valtuuston tähän tehtävään määräämä Rahoi-
tustarkastuksen virkamies.

12 §. Johtajan tehtävät. Pykälässä säädet-
täisiin johtajan tehtävistä. Johtajan tehtävistä
säädettäisiin nykyistä lakia yksityiskohtai-
semmin, mutta säännöksen sisältö ei muut-

tuisi, lukuun ottamatta sitä, mitä ehdotetussa
11 §:ssä säädettäisiin eräiden valvottavien
asemaan tai rahoitusmarkkinoiden vakauteen
merkittävästi vaikuttavien päätösten siirtämi-
sestä johtokunnan tehtäväksi. Johtajan tehtä-
vänä olisi 1 momentin 1 kohdan mukaan joh-
taa Rahoitustarkastuksen toimintaa ja tehdä
muut kuin johtokunnalle kuuluvat Rahoitus-
tarkastuksen päätökset. Pykälän mukaan joh-
tokunnan ja johtajan toimivallan oikeudelli-
nen määräytymistapa säilyisi ennallaan. Joh-
tajalle kuuluisi yleistoimivalta, johtokunnalle
erityistoimivalta eli johtokunnan tehtävät lue-
teltaisiin erikseen ja tyhjentävästi.

Momentin 2 kohdan mukaan johtaja vastai-
si siitä, että Rahoitustarkastukselle kuuluvat
tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja tarkoituk-
senmukaisesti sekä johtokunnan antamien
ohjeiden mukaisesti. Kohdassa säädettäisiin
siten julkishallintoa yleensäkin koskevasta
tehokkuusvaatimuksesta. Vastaavaa sään-
nöstä ei sisälly nykyiseen lakiin. Johtaja vas-
taisi momentin 3 kohdan mukaan johtokun-
nassa käsiteltävien asioiden asianmukaisesta
valmistelusta. Johtajan olisi siten huoleh-
dittava siitä, että johtokunnalle tehtäviksi esi-
tettyjen päätösten pohjaksi on hankittu ja
laadittu riittävät selvitykset, että valmistelu ja
esittely johtokunnalle perustuvat kattavaan ja
analyyttiseen harkintaan ja että päätösten oi-
keudellinen moitteettomuus on varmistettu.
Johtokunnan päätösmenettelystä ja sen yh-
teydessä käytettävästä esittelystä voitaisiin
antaa tarkempia määräyksiä työjärjestyk-
sessä. Työjärjestyksessä voitaisiin määrätä,
että esittelijänä johtokunnassa toimisi johtaja
tai johtajan määräämä virkamies. Vastaavaa
säännöstä ei sisälly nykyiseen lakiin.

Momentin 4 kohdan mukaan johtajan tulisi
pitää johtokunta tietoisena Rahoitustarkas-
tuksen toiminnan kautta tietoon tulleista ra-
hoitusmarkkinoiden kehitykseen vaikuttavis-
ta seikoista. Johtajan tulisi lisäksi vastata
muista johtokunnalle annettavista selvityksis-
tä. Johtokunnan tehtävästä Rahoitustarkas-
tuksen toiminnan erityisten tavoitteiden aset-
tajana ja toimintalinjoista päättävänä sekä
tärkeimmät valvontapäätökset tekevänä eli-
menä seuraa, että johtokunnan on oltava hy-
vin selvillä Rahoitustarkastuksen valvonta-
toiminnan yhteydessä saaduista sellaisista
seikoista, joilla on merkitystä markkinoiden
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vakaudelle tai merkittävien markkinaosa-
puolien toiminnalle taikka jotka muuten
olennaisesti vaikuttavat Rahoitustarkastuksen
toimintaan. Johtajan velvollisuus tässä tar-
koitettujen selvitysten antamiseen voitaisiin
täyttää esimerkiksi siten, että selvitykset an-
nettaisiin johtokunnan kokousten yhteydessä
tai johtokunnan jäsenille kirjallisesti erik-
seen. Säännöksen tehokas soveltaminen edel-
lyttää, että siinä tarkoitetut tiedot annetaan
johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että ne voi-
daan päätöksenteossa ottaa huomioon. Vas-
taavaa säännöstä ei sisälly nykyiseen lakiin.

Momentin 5 kohdan mukaan johtaja nimit-
täisi ja irtisanoisi muut kuin ylimmät Ra-
hoitustarkastuksen virkamiehet. Johtajalla
olisi siis niiden virkamiesten nimitysvalta,
joiden nimittäminen ei kuuluisi Rahoitustar-
kastuksen johtokunnalle. Ehdotus vastaa
voimassa olevaa lainsäädäntöä. Johtokunnan
nimitettävät Rahoitustarkastuksen ylimmät
virkamiehet määriteltäisiin työjärjestyksessä.

Johtaja päättäisi momentin 6 kohdan mu-
kaan, kuten nykyisinkin, myös nimittämänsä
virkamiehen virantoimituksesta pidättämises-
tä ja varoituksen antamisesta.

Jos johtokunnalle kuuluva päätös valvotta-
van toiminnan rajoittamisesta olisi tehtävä
kiireellisesti, johtaja voisi pykälän 2 momen-
tin nojalla ratkaista asian. Johtajan päätös
olisi kuitenkin saatettava johtokunnan vah-
vistettavaksi. Säännös johtajan ratkaisuval-
lasta on tarpeellinen, sillä päätös valvottavan
toiminnan rajoittamisesta voidaan käytännös-
sä valvottavan asiakkaiden suojaamiseksi
joutua tekemään ja saattamaan voimaan vä-
littömästi sen jälkeen, kun rajoittamista edel-
lyttävä häiriö valvottavan toiminnassa on ha-
vaittu. Vastaavaa säännöstä ei sisälly ny-
kyiseen lakiin.

Pykälän 3 momentin mukaan johtajan teh-
tävistä voitaisiin antaa tarkempia määräyksiä
työjärjestyksessä, jonka pankkivaltuusto eh-
dotetun 7 §:n nojalla vahvistaisi. Työjärjes-
tyksessä voitaisiin myös antaa johtajalle kuu-
luvaa ratkaisuvaltaa Rahoitustarkastuksen
muulle virkamiehelle. Tällainen delegointi ei
kuitenkaan olisi mahdollista niiden johto-
kunnalle 10 §:n mukaan kuuluvien tehtävien
osalta, jotka työjärjestyksessä on mainitun
pykälän 4 momentin nojalla siirretty johtajan
päätettäväksi. Vastaava säännös sisältyy ny-

kyiseen lakiin.
13 §. Työjärjestys. Rahoitustarkastuksessa

noudatettavasta asioiden käsittelystä, päätök-
senteosta ja virkamiesten tehtävistä sekä Ra-
hoitustarkastuksen sisäisen hallinnon järjes-
tämisestä annettaisiin tarkempia määräyksiä
Rahoitustarkastuksen työjärjestyksessä. Työ-
järjestyksessä voitaisiin antaa määräyksiä
muun muassa Rahoitustarkastuksen ylimmis-
tä virkamiehistä, johtoryhmän kokoonpanos-
ta ja tehtävistä, asioiden ratkaisemisesta Ra-
hoitustarkastuksessa ja toimituskirjojen alle-
kirjoittamisesta. Säännös vastaisi sisällöltään
nykyistä lakia. Nykyisestä laista poiketen
työjärjestystä ei kuitenkaan julkaistaisi Suo-
men Säädöskokoelmassa.

3 luku. Valvontavaltuudet

14 §. Koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeus.
Ehdotetun 1 momentin mukaan Rahoitustar-
kastuksen edustajalla olisi voimassa olevaa
lakia vastaavasti oikeus olla läsnä valvotta-
van päätös- ja hallintovaltaa käyttävien elin-
ten kokouksissa sekä oikeus kutsua ne koolle
tarvittaessa. Lisäksi Rahoitustarkastuksen
edustajalla olisi oikeus käyttää mainituissa
kokouksissa puhevaltaa. Rahoitustarkastuk-
sen edustajalla olisi myös oikeus saada pöy-
täkirjaan merkityksi ne huomautukset, joihin
hän katsoo olevan aihetta. Rahoitustarkastuk-
sen edustaja voisi olla Rahoitustarkastuksen
virkamies tai muu Rahoitustarkastuksen teh-
tävään valtuuttama henkilö, joka toimisi eh-
dotetun 18 §:n mukaan virkavastuulla. Ulko-
puolisilla henkilöillä ei ole oikeutta osallistua
esimerkiksi yhtiön hallituksen tai hallinto-
neuvoston kokouksiin. Tämän vuoksi Rahoi-
tustarkastuksen edustajan osallistumisoikeu-
desta olisi säädettävä laissa.

Valvottavan päätös- ja hallintovaltaa käyt-
tävän elimen kutsuminen koolle olisi poik-
keuksellinen toimenpide, jota voitaisiin käyt-
tää esimerkiksi silloin, kun valvottavan toi-
minnassa tai taloudellisessa tilanteessa on
havaittu seikkoja, jotka tulee oikaista toimin-
nan jatkumiseksi. Rahoitustarkastuksen edus-
tajalla olisi oikeus käyttää kokouksessa pu-
hevaltaa ja esittää valvontaviranomaisen kä-
sitys tilanteesta ja sen korjaamiseksi vaadit-
tavista toimenpiteistä. Rahoitustarkastuksen
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edustajalla ei olisi kuitenkaan oikeutta osal-
listua itse päätöksentekoon, vaan kaikki pää-
tökset valvottavassa tekee asianomainen pää-
tös- ja hallintovaltaa käyttävä elin valvotta-
vaan sovellettavien yhteisöoikeudellisten
säännösten mukaisesti.

Päätös- ja hallintovaltaa käyttävillä elimillä
tarkoitetaan säännöksessä esimerkiksi yhtiö-
kokousta, hallintoneuvostoa ja hallitusta sekä
niihin rinnastuvia valvottavien yhteisöoikeu-
dellisia päätöksenteko- ja hallintoelimiä. Si-
joitusrahastolaissa tarkoitettu sijoitusrahasto
ja erikoissijoitusrahasto eivät ole oikeushen-
kilöitä eivätkä Rahoitustarkastuksen valvot-
tavia. Tämän vuoksi 2 momentissa säädettäi-
siin, että 1 momentin säännöksiä sovellettai-
siin myös sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun
rahasto-osuuden omistajien kokoukseen. Li-
säksi sijoitusrahaston säännöissä voidaan
määrätä, että rahastoyhtiön hallinnoimien si-
joitusrahastojen rahasto-osuuden omistajien
kokoukset valitsevat edustajiston, jonka teh-
tävänä on päättää sijoitusrahastoja koskevista
yhteisistä asioista. Tämän vuoksi säännöstä
sovellettaisiin myös edustajiston kokoukseen.
Muutoin ehdotus vastaa voimassa olevaa
lainsäädäntöä.

15 §. Tarkastus- ja tietojensaantioikeus.
Pykälän 1 momentti korvaisi voimassa ole-
van lain 11 §:n 1 momentin. Rahoitustarkas-
tuksella olisi oikeus saada tarkastettavakseen
valvottavan toimipaikassa tehtävänsä suorit-
tamisen kannalta tarpeelliset valvottavaa ja
sen asiakasta koskevat asiakirjat ja muut tal-
lenteet. Tarkastusoikeuden laajuus määräy-
tyisi valvottavaa koskevassa aineellisessa
lainsäädännössä valvottavalle asetettujen
vaatimusten perusteella. Tarkastusoikeus kä-
sittäisi valvottavan hallussa olevat sähköises-
sä ja paperimuodossa olevat asiakirjat, val-
vottavan tietojärjestelmät sekä valvottavan
kassa- ja muut varat. Tietojärjestelmällä tar-
koitettaisiin momentissa sekä laitteita, niihin
kuuluvia ohjelmia, että tietojärjestelmään tal-
lennettuja tietoja. Kassa- ja muilla varoilla
tarkoitettaisiin käteistä rahaa, jalometalleja,
arvopapereita ja muuta sellaista fyysisessä
muodossa olevaa valvottavan rahoitus-
varallisuutta. Säännös vastaisi tältä osin ny-
kyistä lakia.

Momentissa säädettäisiin nykyisen lain 11
§:n 6 momenttia vastaavasti Rahoitus-

tarkastuksen oikeudesta saada valvottavalta
myös jäljennöksiä tarkastettavista asia-
kirjoista. Säännöksellä estettäisiin sellaiset
käytännön valvontatyössä esiintyneet tilan-
teet, joissa valvottavat ovat nimenomaisen
säännöksen puuttuessa kieltäytyneet luovut-
tamasta tällaisia jäljennöksiä pankkisalaisuu-
teen vedoten. Lisäksi voimassa olevan lain
viittaus tietojenkäsittely- ja muihin järjestel-
miin korvattaisiin viittauksella tietojärjestel-
miin.

Momenttia laajennettaisiin lisäksi koske-
maan Rahoitustarkastuksen oikeutta saada
tarkastettavakseen muun rahoitusmarkkinoil-
la toimivan yhteisön ja säätiön kuin valvotta-
van toimipaikassa tehtävänsä suorittamisen
kannalta tarpeelliset yhteisöä tai säätiötä
koskevat asiakirjat ja muut tallenteet sekä
saada niistä tarpeelliset jäljennökset. Muilla
rahoitusmarkkinoilla toimivilla yhteisöillä ja
säätiöillä tarkoitettaisiin niitä 6 §:ssä määri-
teltyjä muita rahoitusmarkkinoilla toimivia
kuin valvottavia, jotka eivät ole luonnollisia
henkilöitä. Rahoitustarkastuksen tarkastus-
oikeuden ulottaminen luonnollisiin henkilöi-
hin olisi ongelmallista muun muassa perus-
tuslain 10 §:ssä säädetyn kansalaisten yksi-
tyiselämän suojan kannalta. Säännös vastaisi
olennaisilta osiltaan sitä, mitä Rahoitustar-
kastuksen tarkastusoikeudesta säädetään voi-
massa olevan arvopaperimarkkinalain 7 lu-
vun 1 §:n 2 momentissa.

Pykälän 2 momentti korvaisi voimassa ole-
van lain 11 §:n 2 momentin. Momentin mu-
kaan Rahoitustarkastuksella olisi oikeus saa-
da ilman aiheetonta viivytystä valvonnan
kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Tie-
tojensaantioikeuden laajuus määräytyisi, ku-
ten 1 momentissakin, valvottavalle ja muulle
rahoitusmarkkinoilla toimivalle sitä koske-
vassa aineellisessa lainsäädännössä asetettu-
jen vaatimusten perusteella. Tiedoilla ja sel-
vityksillä tarkoitetaan tässä yksittäisiä tietoja
ja tiettyä asiakokonaisuutta koskevia ad hoc
–luonteisia selvityksiä. Momentti vastaisi täl-
tä osin nykyistä rahoitustarkastuslakia.

Edellä mainittua tietojensaantioikeutta so-
vellettaisiin lisäksi 6 §:ssä tarkoitettuihin
muihin rahoitusmarkkinoilla toimiviin yhtei-
söihin ja säätiöihin sekä 1 momentista poike-
ten myös mainitussa pykälässä tarkoitettuihin
luonnollisiin henkilöihin. Momentti vastaisi
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tältä osin eräin vähäisin tarkistuksin sisällöl-
tään nykyistä arvopaperimarkkinalakia.

Momenttiin sisällytettäisiin lisäksi voimas-
sa olevasta laista poiketen erityinen val-
tuutussäännös, jonka mukaan Rahoitustarkas-
tus voisi antaa määräyksiä valvottavien jat-
kuvasta tietojenantovelvollisuudesta. Myös
jatkuva tietojenantovelvollisuus rajoittuisi
valvonnan kannalta tarpeellisiin tietoihin ot-
taen huomioon kutakin valvottavaa koskeva
aineellinen lainsäädäntö. Tällainen pysy-
väismääräykseen perustuva säännöllinen tie-
tojenantovelvollisuus voisi koskea ensinnä-
kin valvottavan taloudellista asemaa, kuten
tilinpäätöstietoja sekä lakisääteisten vaati-
musten, kuten vakavaraisuussuhteen sekä
suurien asiakasriskien ja elinkeinoyhteisöjen
ja kiinteistöjen omistusta koskevien rajoitus-
ten laskemiseksi tarvittavia tietoja. Taloudel-
lista asemaa koskeva säännöllinen tietojenan-
tovelvollisuus voisi koskea myös muiden
kuin lakisääteisten vaatimusten laskemiseksi
tarvittavia tietoja, kuten korko-, valuutta- ja
maariskien arvioimiseksi tarvittavia tietoja.
Määräysten tulisi kuitenkin rajoittua tietojen
toimittamiseen eikä niissä voisi asettaa esi-
merkiksi tällaisia riskiasemia koskevia lakiin
perustumattomia rajoituksia. Valtuu-
tussäännöksen nojalla voitaisiin lisäksi saada
valvottavan sisäistä valvontaa ja riski-
enhallintaa, hallinto- ja valvontaelimiä ja
toimihenkilöitä, kuten nimi- ja kotipaik-
katietoja sekä luotettavuutta ja pätevyyttä
koskevia tietoja, sekä toimipaikkoja koskevia
osoite-, lukumäärä- ja muita sellaisia tietoja.
Momentin säännös ei koskisi muita rahoi-
tusmarkkinoilla toimivia kuin valvottavia,
koska niille ei ole lainsäädännössä asetettu
sellaisia velvollisuuksia, jotka edellyttäisivät
tietojen säännöllistä raportointia.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevan lain 11 §:n 3 momenttia vas-
taavasti Rahoitustarkastuksen oikeudesta
saada valvottavan tilintarkastajalta kaikki täl-
lä olevat näitä koskevat valvonnan kannalta
tarpeelliset tiedot. Rahoitustarkastuksella oli-
si myös oikeus saada tilintarkastajalta jäljen-
nökset tilintarkastajan hallussa olevista val-
vottavaa koskevista valvonnan kannalta tar-
peellisista asiakirjoista ja muista tallenteista.
Tällaisia olisivat myös tilintarkastajan itsensä
laatimat valvottavaa tai muuta rahoitusmark-

kinoilla toimivaa yhteisöä tai säätiötä koske-
vat muistiot, pöytäkirjat ja muut tilintarkas-
tuksen yhteydessä syntyneet asiakirjat. Ny-
kyisestä laista poiketen momenttia sovellet-
taisiin myös muun rahoitusmarkkinoilla toi-
mivan yhteisön tai säätiön kuin valvottavan
tilintarkastajaan.

Pykälän 4 momentti korvaisi voimassa ole-
van lain 11 §:n 4 momentin. Momentissa
säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaa-
vasti 1—3 momentissa tarkoitetun tarkastus-
ja tietojensaantioikeuden ulottamisesta kos-
kemaan myös valvottavan kanssa samaan
konserniin tai konsolidointiryhmään kuulu-
vaa yritystä ja valvottavan osakkuusyritystä.
Momenttia täydennettäisiin voimassa ole-
vaan lakiin verrattuna selvyyden vuoksi viit-
tauksella rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annettuun lakiin. Mainitun lain
17 §:ssä säädetään koordinoivan viran-
omaisen ja toisen valvontaviranomaisen väli-
sestä työnjaosta laissa tarkoitettujen ryhmit-
tymien valvonnassa. Rahoitustarkastuksen
oikeuteen tarkastaa tällaiseen ryhmittymään
kuuluvaa yritystä sovellettaisiin siten tämän
momentin säännöksiä ainoastaan, jos maini-
tussa laissa ei toisin säädetä.

Nykyisestä laista poiketen momentissa to-
dettaisiin selvyyden vuoksi, että siinä tar-
koitettu tarkastus- ja tietojensaantioikeus
kohdistuu ainoastaan suomalaisiin yrityksiin,
koska Suomen laissa ei voida säätää oikeu-
desta tarkastaa ulkomaisia yrityksiä. Rahoi-
tustarkastuksella olisi kuitenkin oikeus saada
valvottavalta sillä olevat valvonnan kannalta
tarpeelliset tiedot sellaisista ulkomaisista yri-
tyksistä, jotka kuuluvat valvottavan kanssa
samaan konserniin tai konsolidointiryhmään
tai jotka ovat valvottavan osakkuusyrityksiä
(jäljempänä ulkomainen konserni- tai osak-
kuusyritys) sekä tarkastettavakseen valvotta-
valla olevat ulkomaista konserni- tai osak-
kuusyritystä koskevat asiakirjat ja tallenteet
tai niiden jäljennökset. Säännöksellä varmis-
tettaisiin se, että valvottava ei voisi kieltäytyä
pankkisalaisuuteen vedoten antamasta Rahoi-
tustarkastukselle hallussaan olevia ulkomai-
sia konserni- ja osakkuusyrityksiä koskevia
tietoja. Rahoitustarkastus on lisäksi direk-
tiivin 2000/12/EY artiklan 56.2 nojalla oi-
keutettu saamaan konsolidoidun valvonnan
kannalta tarpeelliset tiedot asianomaiselta ul-
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komaan valvontaviranomaiselta. Rahoitus-
tarkastus voisi ulkomaisten valvontaviran-
omaisten kanssa tehtävillä valvontapöytäkir-
joilla varmistautua siitä, että ulkomaisia kon-
serni- ja osakkuusyrityksiä koskevat valvon-
nan kannalta tarpeelliset tiedot ovat riittäväs-
sä laajuudessa Rahoitustarkastuksen käytet-
tävissä. Myös valvottavan toimiluvan eh-
doksi voidaan asettaa, että Rahoitustarkastus
saa valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot
myös valvottavan ulkomaisista konserni- ja
osakkuusyrityksistä.

Pykälän 5 momentissa tarkastusoikeus ulo-
tettaisiin nykyisestä laista poiketen kos-
kemaan myös sellaisen yrityksen toimipaik-
koja, joka toimii valvottavan asiamiehenä tai
joka valvottavan toimeksiannosta hoitaa tä-
män kirjanpitoon, tietojärjestelmiin taikka
riskienhallintaan tai muuhun sisäiseen val-
vontaan liittyviä tehtäviä. Luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 25 ja 68 §:ssä sekä si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 16 b ja
29 §:ssä säädetään vaatimuksista, jotka kos-
kevat tällaisten tehtävien siirtämistä toisen
yrityksen hoidettavaksi. Mainittujen säännös-
ten mukaan niissä tarkoitettujen tehtävien
siirtäminen toisen yrityksen hoidettavaksi
edellyttää muun muassa, että tehtävät vas-
taanottava yritys sitoutuu luovuttamaan luot-
tolaitokselle tai sijoituspalveluyritykselle
kaikki valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.
Koska mainituissa säännöksissä tarkoitettu-
jen toimintojen ulkoistamiseen liittyy merkit-
täviä toiminnallisia riskejä, ehdotetaan, että
Rahoitustarkastuksella olisi suoraan lain no-
jalla oikeus tarkastaa sellaisia yrityksiä, jotka
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen
toimeksiannosta hoitavat mainituissa lain-
kohdissa tarkoitettuja luottolaitoksen tai si-
joituspalveluyrityksen toimintoja. Rahoitus-
tarkastuksen momentissa tarkoitettu tarkas-
tusoikeus rajoittuisi pelkästään sen varmis-
tamiseen, että tällaisen yrityksen luottolai-
tokselle tai sijoituspalveluyritykselle sopi-
muksen nojalla luovuttamat tiedot pitävät
paikkansa.

Jotta Rahoitustarkastus voisi arvioida, täyt-
tävätkö sen valvottavan omistaja, hallin-
tohenkilöt, hallituksen jäsenet ja niiden pal-
veluksessa olevat laissa säädetyn vaa-
timuksen luotettavuudesta, Rahoitustarkas-
tuksella olisi oltava oikeus saada tätä varten

tarpeelliset tiedot sakon täytäntöönpanosta
annetun lain (672/2002) 46 §:ssä tarkoitetus-
ta sakkorekisteristä. Rahoitustarkastuksella
olisi tällainen oikeus ehdotetun 6 momentin
nojalla. Edellä tarkoitettujen henkilöiden luo-
tettavuutta koskevat rikosrekisteritiedot Ra-
hoitustarkastukselle voidaan luovuttaa rikos-
rekisterilain (770/1993) 4 a §:n nojalla. Mo-
menttia vastaavaa säännöstä ei sisälly nykyi-
seen lakiin.

Pykälässä ei ehdoteta säädettäväksi erik-
seen nykyisen lain 11 §:n 5 momenttiin sisäl-
tyvästä Rahoitustarkastuksen oikeudesta saa-
da tietoja arvopaperikeskukselta, koska mai-
nitussa momentissa säädetty tietojensaantioi-
keus sisältyy ehdotettuihin tämän pykälän 1
ja 2 momenttiin.

Päätöksen tässä pykälässä tarkoitettujen
tarkastusten tekemisestä ja tietojen hank-
kimisesta voisi ehdotettujen Rahoitustarkas-
tuksen hallintoelinten työnjakoa koskevien
säännösten mukaan aina tehdä Rahoitustar-
kastuksen johtaja. Pykälän 2 momentissa tar-
koitetun määräyksen antamisesta olisi kui-
tenkin päätettävä johtokunnassa, jos se vai-
kuttaisi merkittävästi valvottavien toimintaan
esimerkiksi raportoinnista valvottaville ai-
heutuvien merkittävien lisäkustannusten joh-
dosta.

16 §. Tutkimuksen ilmaisukielto. Rahoitus-
tarkastuksen tehtävänä on muun muassa tut-
kia epäiltyjä arvopaperimarkkinalain rikko-
muksia sen selvittämiseksi, onko henkilöä
syytä epäillä rikoksesta ja tarvittaessa saattaa
asia poliisille esitutkintaan. Jos tutkinnan
kohteelle kerrotaan Rahoitustarkastuksessa
käynnissä olevasta tutkimuksesta jo siinä
vaiheessa, kun asia on vielä selvitettävänä
Rahoitustarkastuksessa, tutkinta voi vaaran-
tua ennen kuin poliisilla on mahdollisuus an-
taa esitutkintalain (449/1987) mukainen kiel-
to ilmaista tutkintaan liittyviä seikkoja. Tä-
män vuoksi pykälän 1 momentissa ehdote-
taan, että Rahoitustarkastus voisi kieltää an-
tamasta rikoksen tai rikkomuksen tutkimi-
seksi toimeenpanemastaan tarkastuksesta tai
pyytämistään tiedoista ja selvityksistä tietoa
sille, johon tutkimus kohdistuu, tai muulle
henkilölle. Vastaavaa säännöstä ei sisälly ny-
kyiseen lakiin.

Pykälässä tarkoitettu kielto olisi annettava
kirjallisena. Kiellon edellytyksiin ja voi-
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massaoloon sovellettaisiin, mitä esitutkinta-
lain 48 §:ssä säädetään. Tämän mukaisesti
edellytyksenä kiellon antamiselle olisi, että
pykälässä tarkoitettujen seikkojen ilmitulo
voisi vaikeuttaa rikoksen selvittämistä taikka
aiheuttaa asianosaiselle tai muille vahinkoa
tai haittaa. Kielto olisi esitutkintalakia vas-
taavasti voimassa korkeintaan kolme kuu-
kautta kerrallaan. Rahoitustarkastus voisi pe-
ruuttaa kiellon ennen sen voimassaolon päät-
tymistä, jos kiellon ylläpitäminen ei enää ole
tarpeen. Kieltoa olisi noudatettava ehdotetun
39 §:n 2 momentin mukaan muutoksenhausta
huolimatta.

Pykälän 2 momentissa todettaisiin esitut-
kintalain 48 §:n 2 momenttia vastaavasti, että
rangaistus 1 momentissa säädetyn kiellon
rikkomisesta tuomittaisiin rikoslain 38 luvun
1 tai § 2:n mukaan, jollei teosta muualla lais-
sa säädetä ankarampaa rangaistusta. Rikos-
lain 38 luvun 1 §:ssä säädetään salassapitori-
koksesta, josta tuomitaan sakkoon tai van-
keuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Rikos-
lain 38 luvun 2 §:ssä säädetään salassapito-
rikkomuksesta, josta tuomitaan sakkorangais-
tus.

Päätöksen pykälässä tarkoitetun ilmaisu-
kiellon antamisesta voisi ehdotettujen Ra-
hoitustarkastuksen hallintoelinten työnjakoa
koskevien säännösten mukaan aina tehdä
Rahoitustarkastuksen johtaja.

17 §. Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus.
Pykälässä säädettäisiin voimassa olevaa lakia
vastaavasti valvottavan tilintarkastajan ilmoi-
tusvelvollisuudesta Rahoitustarkastukselle.
Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että
Rahoitustarkastus saa viipymättä ja suoraan
valvottavan tilintarkastajalta ilmoituksen, jos
tilintarkastaja tehtävässään saa tietoonsa
puutteita tai epäkohtia, joilla voidaan katsoa
olevan vaikutuksia valvottavan toimintaan.

Pykälän 1 momentin mukaan valvottavan
tilintarkastajan olisi viipymättä ilmoitettava
Rahoitustarkastukselle valvottavaa koskevas-
ta seikasta tai päätöksestä, jonka hän on saa-
nut tietoonsa tehtäväänsä suorittaessaan ja
jonka voidaan katsoa olennaisesti rikkovan
valvottavaa tai sen toimintaa koskevia sään-
nöksiä tai niiden nojalla annettuja määräyk-
siä, joissa säädetään tai määrätään toimilupaa
koskevista edellytyksistä tai jotka koskevat
toiminnan harjoittamista taikka vaarantavan

valvottavan toiminnan jatkumisen. Tilintar-
kastajan olisi myös ilmoitettava Rahoitustar-
kastukselle sellaisista seikoista ja päätöksistä,
jotka johtavat tilintarkastuskertomuksessa
muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvistamis-
ta koskevan kielteisen lausunnon esittämi-
seen. Tilintarkastuksessa esitettävästä muis-
tutuksesta säädetään yleisesti tilintarkastus-
lain (936/1994) 19 §:n 2 momentissa.

Pykälän 2 momentin mukaan valvottavan
tilintarkastaja olisi myös velvollinen il-
moittamaan Rahoitustarkastukselle 1 mo-
mentissa tarkoitetusta seikasta tai päätök-
sestä, jonka hän saa tietoonsa suorittaessaan
tehtäväänsä valvottavan kanssa samaan kon-
solidointiryhmään kuuluvassa yhteisössä
taikka sellaisessa yhteisössä, jolla on kirjan-
pitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoi-
tettu määräysvalta valvottavaan tai johon
valvottavalla on edellä tarkoitettu määräys-
valta.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi siitä, ettei vilpittömässä mielessä
toiminut tilintarkastaja joudu korvausvastuu-
seen pykälässä tarkoitetun ilmoitusvel-
vollisuuden noudattamisesta, vaikka siitä ai-
heutuisi taloudellista vahinkoa. Toisaalta, jos
tilintarkastaja jättää ilmoittamatta Rahoitus-
tarkastukselle 1 momentissa mainituista sei-
koista tai päätöksistä ja siitä aiheutuu vahin-
koa, laiminlyönnistä saattaa seurata tilintar-
kastajalle vahingonkorvausvelvollisuus tilin-
tarkastuslain 44 §:n nojalla.

Muun muassa tilintarkastuslain 37 §:n 2
momentista johtuu, että valvottavan tilin-
tarkastaja voi muissakin kuin tässä pykälässä
tarkoitetussa tilanteissa antaa valvottavaa
koskevia tietoja Rahoitustarkastukselle. Vas-
taavasti Rahoitustarkastuksella olisi ehdote-
tun 16 §:n 3 momentin perusteella oikeus
saada tilintarkastajalta valvottavaa koskevia
tietoja.

Ehdotettua ilmoittamisvelvollisuutta on pi-
dettävä valvonnan kannalta tärkeänä. Tilin-
tarkastajan erottamista pelkästään sen vuoksi,
että hän on noudattanut laissa säädettyä il-
moittamisvelvollisuutta, voidaan pitää hyvän
tavan vastaisena menettelynä. Rahoitustar-
kastuksen tulisi valvontaviranomaisena ryh-
tyä selvittämään asiaa, jos näin käytännössä
tapahtuu.

18 §. Ulkopuolisen asiantuntijan käyttämi-
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nen. Pykälän 1 momentin mukaan Ra-
hoitustarkastus voisi valvonnan kannalta tar-
peellisen asian selvittämiseksi käyttää tilin-
tarkastajaa tai muuta ulkopuolista asiantunti-
jaa. Säännös vastaisi tarkoitukseltaan nykyi-
sen lain erityistarkastuksen määräämistä kos-
kevaa 12 §:ää. Oikeus käyttää ulkopuolista
tarkastajaa on tarpeen esimerkiksi silloin,
kun tarkastuksessa tarvitaan sellaista erityisa-
siantuntemusta, jota Rahoitustarkastuksella ei
ole. Ulkopuolisena asiantuntijana voitaisiin
käyttää esimerkiksi tilintarkastajia, asianaja-
jia tai riskiasiantuntijoita siitä riippuen, mikä
asia on selvityksen kohteena. Asiantuntijalla
olisi oltava tehtävän laatuun ja laajuuteen
nähden riittävä rahoitustoiminnan, kirjanpi-
don ja oikeudellisten asioiden tuntemus. Ul-
kopuolisella asiantuntijalla olisi tehtävässään
15 §:n mukaiset tarkastus- ja tietojensaantioi-
keudet ja hän toimisi tehtävässään virkavas-
tuulla. Ulkopuolisen asiantuntijan riippu-
mattomuuteen sovellettaisiin, mitä 33 §:ssä
säädetään. Ulkopuoliseen asiantuntijaan so-
vellettaisiin siten sekä 33 §:n erityisiä riip-
pumattomuussäännöksiä että hallintomenet-
telylain (598/1982) esteellisyyssäännöksiä.
Säännöksen tarkoituksena on varmistaa, että
Rahoitustarkastuksen ulkopuolinen asiantun-
tija voisi suorittaa tehtävänsä riittävässä laa-
juudessa ja että ulkopuolisen asiantuntijan
tietojensaantioikeus olisi turvattu.

Säännös koskisi nykyisestä laista poiketen
ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä myös
muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yhtei-
sön tai säätiön kuin valvottavan tarkastami-
sessa.

Pykälän 2 momentin mukaan Rahoitustar-
kastus voisi määrätä asiantuntijan palkkion
maksettavaksi valvottavan tai muun rahoi-
tusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön
varoista, jos tällaisen asiantuntijan käyttämi-
selle on erityinen, valvottavan tai muun yh-
teisön tai säätiön toiminnasta johtuva syy.
Palkkion tulisi olla alan yleistä palkkiotasoa
vastaava. Jos palkkiota ei saada perityksi val-
vottavalta tai muulta rahoitusmarkkinoilla
toimivalta yhteisöltä tai säätiöltä, Rahoitus-
tarkastuksen olisi maksettava palkkio.

Päätöksen pykälässä tarkoitetun asiantunti-
jan käyttämisestä voisi ehdotettujen Ra-
hoitustarkastuksen hallintoelinten työnjakoa
koskevien säännösten mukaan aina tehdä

Rahoitustarkastuksen johtaja.
19 §. Toimeenpanokielto. Säännös vastaisi

sisällöltään olennaisilta osiltaan nykyistä ra-
hoitustarkastuslakia. Pykälän 1 momenttia
sovellettaisiin kaikkiin valvottavan tekemiin
päätöksiin. Säännös kattaisi siten sekä yhtiö-
kokouksen ja siihen rinnastettavan valvot-
tavan ylintä päätösvaltaa käyttävän elimen
päätökset että hallintoneuvoston, hallituksen
ja toimitusjohtajan tekemät päätökset samoin
kuin päätökset, jotka valvottavan palveluk-
sessa oleva henkilö on tehnyt. Momentti
koskisi voimassa olevan lain tavoin myös
sellaisia valvottavan suunnittelemia toimen-
piteitä ja muuta menettelyä, joista ei erikseen
tehdä päätöstä. Valvottavan tekemän päätök-
sen tai valvottavan suunnitteleman toimenpi-
teen toteutus voitaisiin momentin nojalla
kieltää ennen kuin päätös on pantu täytän-
töön tai toimenpide toteutettu, jos se on ra-
hoitusmarkkinoita koskevan säännöksen tai
sen nojalla annetun määräyksen taikka näihin
säännöksiin perustuvien valvottavan sääntö-
jen tai toimiluvan ehtojen vastainen.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voi-
massa olevaa lakia vastaavasti Rahoitus-
tarkastuksen oikeudesta vaatia valvottavaa
ryhtymään toimenpiteisiin 1 momentissa tar-
koitetun päätöksen täytäntöönpanon tai muun
1 momentissa tarkoitetun toimenpiteen tai
menettelyn peruuttamiseksi tai oikaisemisek-
si sen jälkeen, kun päätös on pantu täytän-
töön tai toimenpide toteutettu. Momentissa ei
voimassa olevasta laista poiketen erikseen
viitattaisi toimenpiteisiin, jotka on tehty käyt-
täen samaan konserniin tai konsolidointiryh-
mään kuuluvaa yritystä tai kolmannen kanssa
tehdyn sopimuksen nojalla. Valvottava vas-
taa yleisten oikeudellisten periaatteiden mu-
kaisesti asiamiestä käyttäen tehdyistä oikeus-
toimista eikä siitä sen vuoksi ole tarpeen
erikseen säätää. Toisaalta sellaista toimenpi-
dettä, jonka toinen yritys omissa nimissään
laillisesti toteuttaa ei voi pitää valvottavaa
koskevien säännösten vastaisena vaikka se
valvottavan tekemänä olisi lainvastainen. Tä-
män momentin säännökset eivät siten voisi
tulla sovellettaviksi esimerkiksi sellaiseen ti-
lanteeseen, että valvottavan tytäryritys lailli-
sesti hankkii sellaista omaisuutta, jota lain
mukaan valvottava ei saa omistaa. Jos taas
valvottava on lain kiertämiseksi käyttänyt
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toista yritystä valvottavan kannalta lain vas-
taisen oikeustoimen tekemiseen siten, että
oikeustoimi on pelkästään muodollisesti teh-
ty toisen yrityksen (bulvaanin) nimissä mutta
yksinomaan valvottavan lukuun, tällainen oi-
keustoimi voitaisiin yleisen oikeuskäytännön
(esimerkiksi KKO 1970 II 44) mukaan ilman
erityistä säännöstäkin katsoa valvottavan te-
kemäksi ja siihen voitaisiin soveltaa ehdotet-
tua momenttia ilman erityistä säännöstäkin.
Lain sisältö ei siten tältä osin muuttuisi ny-
kyisestä.

Pykälässä tarkoitettu peruutus- tai oikaisu-
toimenpide voisi tyypillisesti olla jo tehtyyn
sopimukseen perustuvan sopimusvelvoitteen
täyttämättä jättäminen. Valvottavalla olisi
Rahoitustarkastuksen päätöksen perustella
oikeus ja velvollisuus kieltäytyä sopimusvel-
voitteen täyttämisestä huolimatta sopimus-
puolen vilpittömästä mielestä. Valvottava
olisi kuitenkin tällöin sopimuspuoleen näh-
den korvausvelvollinen yleisten sopimusoi-
keudellisten periaatteiden mukaisesti, jos val-
vottava ei ole sopimusehdoissa erikseen va-
rautunut tällaiseen tilanteeseen.

Pykälän 2 momentissa tarkoitetulla päätök-
sellä ei olisi suurta käytännön merkitystä, jos
sitä ei voitaisi soveltaa sopimusvelvoitteisiin
silloin, kun sopimuksen toinen osapuoli on
vilpittömässä mielessä. Ehdotetun momentin
mukaan päätös voitaisiin kuitenkin tehdä ai-
noastaan, jos toimenpiteen peruuttamatta tai
oikaisematta jättäminen voisi vaarantaa tal-
lettajien tai velkojien aseman tai rahoitus-
markkinoiden vakauden taikka muuten voisi
aiheuttaa vakavia häiriöitä rahoitusmark-
kinoilla. Tällaisissa tapauksissa toimivaltuu-
den käyttämiselle olisi niin painava yhteis-
kunnallinen peruste, että se voisi syrjäyttää
yksityisen edun. Vastaavaa rajoitusta ei sitä
vastoin ole tarpeen säätää 1 momentissa tar-
koitetun toimivaltuuden käytölle, koska toi-
mivaltuuden käytöllä ei voitaisi puuttua kol-
mansille jo syntyneisiin oikeuksiin.

Nykyisestä laista poiketen säännöstä ei so-
vellettaisi päätökseen tai toimenpiteeseen,
jotka ovat yksinomaan valvottavan yhtiöjär-
jestyksen tai yhtiöjärjestykseen rinnastettavi-
en sääntöjen vastaisia, koska osakkeenomis-
tajat tai jäsenet voivat yksimielisesti poiketa
yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksistä,
jos poikkeaminen ei ole ristiriidassa lain pa-

kottavien säännösten kanssa, eikä tällaista
yhtiöoikeudellista päätöksentekoa ole tarpeen
valvontaan liittyvistä syistä rajoittaa.

Pykälän 2 momentissa tarkoitettu päätös
olisi aina valvottavan toimintaan sillä tavoin
merkittävästi vaikuttava, että se olisi ehdotet-
tujen Rahoitustarkastuksen hallintoelinten
työnjakoa koskevien säännösten mukaisesti
aina tehtävä Rahoitustarkastuksen johtokun-
nassa. Sitä vastoin 1 momentissa tarkoitetun
päätöksen voisi tehdä johtaja.

Pykälän 3 momentin mukaan valvottavan
tekemään päätökseen rinnastettaisiin sijoi-
tusrahastolaissa tarkoitetun sijoitusrahasto-
osuuden omistajien kokouksen ja edustuston
tekemä päätös.

20 §. Varojen jakamisen rajoittaminen.
Ehdotettu pykälä korvaisi nykyisen ra-
hoitustarkastuslain 14 §:n 2 momentin. Ehdo-
tetun pykälän mukaan Rahoitustarkastus voi-
si rajoittaa valvottavan, jolle laissa on säädet-
ty vakavaraisuusvaatimus, voitonjakoa muu-
hun tarkoituksen kuin vakavaraisuuden vah-
vistamiseen, jos valvottava ei tilinpäätökses-
sään ole tehnyt riittäviä poistoja tai varauk-
sia. Säännös vastaisi tältä osin voimassa ole-
vaa lakia. Voimassa olevasta laista poiketen
Rahoitustarkastus voisi rajoittaa pykälässä
mainittujen edellytysten vallitessa myös va-
rojen jakamista osakkeen- tai osuudenomista-
jille valvottavan osake- tai osuuspääomaa tai
muuta sellaista sidottua omaa pääomaa alen-
tamalla. Rahoitustarkastus voisi tehostaa
säännöksen soveltamista antamalla ehdotetun
15 §:n 2 momentin nojalla määräyksen, jolla
valvottavat velvoitettaisiin antamaan Rahoi-
tustarkastukselle tiedot kutakin tilikautta
koskevasta voitonjakoehdotuksesta sekä
suunnitellusta muusta varojen jakamisesta
osakkeen- tai osuudenomistajille. Säännök-
sessä tarkoitettuja valvottavia olisivat lähinnä
talletuspankit ja muut luottolaitokset sekä si-
joituspalveluyritykset.

Ehdotettu säännös voidaan tulkita puuttu-
miseksi osakkeen- tai osuudenomistajien pe-
rustuslaissa säädettyyn omaisuuden suojaan.
Tämän vuoksi pykälässä tarkoitetun valtuu-
den käytön edellytykseksi säädettäisiin edellä
ehdotettua 19 §:n 2 momenttia vastaavasti,
että varojen jakaminen voisi vaarantaa tallet-
tajien tai velkojien aseman tai rahoitusmark-
kinoiden vakauden taikka muuten aiheuttaisi
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vakavia häiriöitä rahoitusmarkkinoilla. Täl-
löin säännöksen soveltamiselle voitaisiin kat-
soa olevan sellainen painava yhteiskunnalli-
nen peruste, joka voisi syrjäyttää yksityisen
edun. Säännös tulisi siten sovellettavaksi
esimerkiksi sellaisissa tilanteissa, joissa Ra-
hoitustarkastus arvioi, että valvottava on jät-
tänyt kirjaamatta tilinpäätöksessä todennä-
köisiä luottotappioita niin suuren määrän, et-
tä luottotappioiden realisoituminen merkittä-
vän osingonjaon tai muun varojen jakamisen
jälkeen vaarantaisi valvottavan maksukyvyn
ja siten aiheuttaisi vahinkoa tallettajille tai
muille velkojille.

Tässä pykälässä tarkoitettua päätöksente-
koa olisi aina pidettävä sillä tavoin val-
vottavan toimintaan merkittävästi vaikutta-
vana, että päätös olisi tehtävä Rahoi-
tustarkastuksen johtokunnassa.

21 §. Kirjanpitomääräysten antaminen.
Säännös korvaisi nykyisen rahoitustarkastus-
lain 14 §:n 1 momentin. Nykyisestä laista
poiketen määräystenanto-oikeus rajoitettai-
siin liiketapahtumien kirjaamiseen juokse-
vaan kirjanpitoon sekä taseen ulkopuolisten
vastuiden kirjaamiseen valvottavan juokse-
van kirjanpitoon, koska säännös ei nykyisel-
lään ole riittävän tarkkarajainen ja erityisesti
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten ti-
linpäätöksestä säädetään erikseen aineellises-
sa lainsäädännössä. Valtuutuksen tarkkarajai-
suuden lisäämiseksi pykälässä säädettäisiin
lisäksi nykyisestä laista poiketen, että poik-
keukset voisivat kohdistua ainoastaan kir-
janpitolain 2 luvun 4—10 §:ään ja niiden no-
jalla annettuihin säännöksiin. Mainituissa
pykälissä säädetään liiketapahtumien kirjaus-
järjestyksestä ja -ajankohdasta, kirjanpito-
tositteelle asetettavista vaatimuksista, kir-
jausketjusta, kirjanpitomerkintöjen selväkie-
lisyydestä, konekielisten tietojen hyväksikäy-
töstä, kirjanpitoaineiston säilyttämisestä ul-
komailla sekä kirjanpitoaineiston säilytys-
ajasta. Pykälässä tarkoitetut poikkeukset voi-
sivat kohdistua myös kauppa- ja teollisuus-
ministeriön mainittujen pykälien nojalla an-
tamiin asetuksiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin
vaatimus siitä, että määräysten antaminen on
voitava perustella valvontatarpeella. Pykäläs-
sä tarkoitettujen määräysten antaminen voi-
taisiin useimmissa tapauksissa ehdotettujen
Rahoitustarkastuksen hallintoelinten työnja-

koa koskevien säännösten mukaisesti työjär-
jestyksessä delegoida johtajan päätettäväksi,
koska tällaiset määräykset eivät yleensä vai-
kuttaisi merkittävästi valvottavien toimin-
taan.

22 §. Asiamiehen asettaminen. Pykälän 1
momentissa säädettäisiin voimassa olevaa la-
kia vastaavasti Rahoitustarkastukselle oikeus
asettaa asiamies valvomaan valvottavan toi-
mintaa. Asiamiehen asettaminen olisi mah-
dollista vain, jos valvottavan asiain hoidossa
on esiintynyt taitamattomuutta, varomatto-
muutta tai väärinkäytöksiä tai muu erityinen
syy sitä edellyttää. Asiamiehen tulisi olla teh-
tävään soveltuva henkilö. Rahoitustarkastus
määräisi asiamiehelle valvottavan varoista
maksettavan palkkion. Rahoitustarkastuksen
olisi kuitenkin maksettava palkkio, jota ei
saada perityksi valvottavalta.

Pykälän 2 momentin mukaan Rahoitustar-
kastus voisi myös määrätä asiamiehen val-
vomaan valvottavan omaisuuden rahaksi
muuttoa, kun valvottava on asetettu konkurs-
siin. Rahoitustarkastus määräisi asiamiehen
palkkion, joka olisi maksettava valvottavan
varoista niin kuin konkurssisäännössä uskot-
tujen miesten ja toimitsijamiesten palkkiosta
säädetään. Nykyisestä laista poiketen sään-
nös ulotettaisiin koskemaan lisäksi valvot-
tavan selvitystilaa, koska myös selvitystilassa
omaisuuden rahaksi muutolla saattaa olla
merkittävä vaikutus tallettajien tai muiden
velkojien asemaan. Myös tässä tapauksessa
asiamiehen palkkio maksettaisiin valvottavan
varoista.

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin asia-
miehen koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeu-
desta sekä tietojensaanti- ja tarkastusoikeu-
desta. Asiamiehellä olisi tehtävässään ehdo-
tettujen 14 ja 15 §:n mukaiset oikeudet.
Asiamies voisi siten osallistua valvottavan
hallintoelinten kokouksiin, käyttää niissä pu-
hevaltaa ja saada huomautuksensa merkityksi
pöytäkirjaan. Asiamiehellä olisi myös samat
tietojensaanti- ja valvontaoikeudet kuin Ra-
hoitustarkastuksella. Asiamiehellä olisi olta-
va tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävä rahoitustoiminnan ja oikeudellisten asi-
oiden tuntemus. Asiamiehen riippumatto-
muuteen sovellettaisiin, mitä ehdotetussa 33
§:ssä säädetään Rahoitustarkastuksen johto-
kunnan jäsenen ja varajäsenen sekä virka-
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miehen riippumattomuudesta. Asiamiehen
esteellisyydestä säädetään hallintomenettely-
laissa. Asiamies toimisi tehtävässään virka-
vastuulla.

Pykälässä tarkoitetun päätöksen asiamiehen
asettamisesta voisi ehdotettujen Rahoitustar-
kastuksen hallintoelinten työnjakoa koskevi-
en säännösten mukaan aina tehdä Rahoitus-
tarkastuksen johtaja.

23 §. Sijoituspalvelujen tarjoamisen rajoit-
taminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin
voimassa olevaa lakia vastaavasti Rahoitus-
tarkastuksen oikeudesta kieltää määräajaksi
sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta tar-
joamasta sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa tarkoitettuja sijoituspalveluita sekä
mainitun lain 16 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettua säilytys- ja hoitopalvelua. Kiel-
lon tai rajoituksen määräämisen edellytykse-
nä olisi, että Rahoitustarkastuksella on si-
joituspalveluyrityksen tai luottolaitoksen ta-
loudellisen tilan perusteella aihetta epäillä,
että sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta
ilmeisesti uhkaa maksukyvyttömyys ja että
sijoittajien korvausrahasto voi ilmeisesti jou-
tua korvaamaan sijoittajien saamiset. Koska
kysymyksessä on perustavaa laatua oleva
puuttuminen yrityksen toimintaan, voisi kiel-
to olla vain määräaikainen ja enintään kol-
men kuukauden pituinen. Rahoitustarkastuk-
sen kielto-oikeuden tarkoituksena on yhtäältä
suojata sijoittajia ja muita sijoituspalveluja
tarjoavien yritysten asiakkaita ja toisaalta
pyrkiä varmistamaan, ettei sijoittajien korva-
usrahaston velvollisuutta mahdollisten kor-
vausten maksuun aiheettomasti kasvateta.

Pykälän 2 momentin mukaan säännöstä so-
vellettaisiin myös sijoittajien korvaus-
rahaston jäsenenä olevan ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen Suomessa olevaan sivu-
liikkeeseen tai ulkomaisen luottolaitoksen
Suomessa olevaan sivukonttoriin. Edellytyk-
senä olisi lisäksi, että ulkomainen sijoitus-
palveluyritys tai ulkomainen luottolaitos on
sijoittajien korvausrahaston jäsen.

Vastaavaa säännöstä ei olisi tarpeen sovel-
taa muiden rahoituspalvelujen kuin si-
joituspalvelujen tarjontaan, koska talletus-
pankin toiminnan väliaikaisesta keskeyt-
tämisestä annettuun lakiin (1508/2001) sisäl-
tyvät vastaavat säännökset talletusten vas-
taanoton rajoittamisesta eikä muiden valvot-

tavien toimintaan liity tarvetta suojata asiak-
kaiden taloudellista asemaa.

Toiminnan rajoittamista olisi aina pidettävä
sellaisena valvottavan toimintaan mer-
kittävästi vaikuttavana päätöksenä, että se
olisi aina tehtävä Rahoitustarkastuksen joh-
tokunnassa.

24 §. Uhkasakko. Pykälässä säädettäisiin
voimassa olevaa lakia vastaavasti Ra-
hoitustarkastuksen oikeudesta määrätä uhka-
sakko. Säännöksen soveltamisalaa laajennet-
taisiin kuitenkin nykyisestä laista siten, että
muun muassa 15 §:ssä säädetyn Rahoitustar-
kastuksen tarkastus- ja tietojensaantioikeu-
den tehostamiseksi uhkasakko voitaisiin aset-
taa myös muulle rahoitusmarkkinoilla toimi-
valle yhteisölle, säätiölle tai luonnolliselle
henkilölle kuin valvottavalle. Jos valvottava
tai muu rahoitusmarkkinoilla toimiva on toi-
minnassaan laiminlyönyt noudattaa ra-
hoitusmarkkinoita koskevia säännöksiä tai
niiden nojalla annettuja määräyksiä taikka
jos valvottava on laiminlyönyt noudattaa
sääntöjään tai toimilupansa ehtoja, Rahoitus-
tarkastus voisi pykälän 1 momentin mukaan
uhkasakolla velvoittaa valvottavan tai muun
rahoitusmarkkinoilla toimivan täyttämään
velvollisuutensa. Uhkasakko asetetaan mää-
räämällä päävelvoite asianosaisen nou-
datettavaksi sakon uhalla. Uhkasakon suu-
ruutta harkittaessa on uhkasakkolain
(1113/1990) 8 §:n mukaan otettava huomi-
oon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoite-
tun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat
seikat. Ennen uhkasakon asettamista on va-
rattava asianosaiselle tilaisuus selityksen an-
tamiseen siten kuin hallintomenettelylaissa
säädetään. Säännöstä täsmennettäisiin ny-
kyiseen lakiin verrattuna siten, että uhkasak-
koa ei voisi määrätä, jos laiminlyönti on vä-
häinen.

Pykälän 2 momentin mukaan Rahoitustar-
kastus voisi uhkasakolla velvoittaa val-
vottavan tai muun rahoitusmarkkinoilla toi-
mivan yhteisön tai säätiön tilintarkastajan ja
15 §:n 4 momentissa tarkoitetun yrityksen
täyttämään velvollisuutensa, jos nämä kiel-
täytyvät noudattamasta, mitä niiden velvolli-
suudeksi 15 §:ssä säädetään, eikä laiminlyön-
ti ole vähäinen.

Pykälän 3 momentin mukaan uhkasakon
tuomitsisi maksettavaksi Rahoitustarkastus.
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Rahoitustarkastuksessa uhkasakon asettami-
sesta päättäisi Rahoitustarkastuksen johtaja.
Uhkasakon tuomitsisi maksettavaksi johto-
kunta. Uhkasakko voidaan uhkasakkolain 10
§:n mukaan tuomita maksettavaksi, jos pää-
velvoitetta ei ole noudatettu eikä noudatta-
matta jättämiseen ole pätevää syytä. Edelly-
tyksenä on lisäksi, että uhkasakon asettamista
koskeva päätös on lainvoimainen. Asian-
osaiselle on varattava tilaisuus antaa selitys
ennen uhkasakon maksettavaksi tuomitse-
mista.

4 luku. Hallinnolliset seuraamukset

25 §. Julkinen huomautus. Pykälässä ehdo-
tetaan säädettäväksi Rahoitustarkastukselle
oikeus antaa julkinen huomautus. Nykyiseen
lakiin ei sisälly vastaavaa säännöstä.

Pykälän 1 momentin mukaan Rahoitustar-
kastus voisi antaa valvottavalle ja muulle ra-
hoitusmarkkinoille toimivalle yhteisölle ja
säätiölle julkisen huomautuksen, jos tämä ta-
hallaan tai huolimattomuudesta menettelee
rahoitusmarkkinoita koskevien säännösten tai
niiden nojalla annettujen määräysten taikka
toimilupansa ehtojen vastaisesti. Rahoitus-
markkinoita koskevilla säännöksillä tarkoi-
tettaisiin edellä 1 §:n kohdalla mainittuja la-
keja ja niiden nojalla annettuja asetuksia.

Julkisen huomautuksen antamisen edelly-
tyksenä olisi, että rikkomus on niin vähäinen,
että asia ei kokonaisuutena harkiten anna ai-
hetta ankarampiin toimenpiteisiin. Julkinen
huomautus voitaisiin siten antaa rangaista-
vastakin teosta silloin, kun rikkomus on il-
meinen ja niin vähäinen, ettei Rahoitustar-
kastus tee asiasta rikosilmoitusta. Rahoitus-
tarkastus voisi siten kussakin tapauksessa
harkita, onko rikkomus sellainen, että seu-
raamuksen yleis- ja erityisestävä vaikutus to-
teutuu tehokkaammin antamalla julkinen
huomautus kuin tekemällä asiasta rikosilmoi-
tus. Julkista huomautusta ei tulisi antaa, jos
valvottava tai muu rahoitusmarkkinoilla toi-
miva on oma-aloitteisesti ja välittömästi vir-
heen havaittuaan ryhtynyt asiassa korjaaviin
toimenpiteisiin.

Julkisen huomautuksen antaminen valvot-
tavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toi-
mivalle yhteisölle tai säätiölle edellyttäisi

pääsääntöisesti sitä, että valvottavan johto on
tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää rikkomuk-
sesta tai laiminlyönnistä taikka että johto on
laiminlyönyt valvontavelvollisuutensa.

Julkinen huomautus voitaisiin julkistaa
esimerkiksi Rahoitustarkastuksen Internet-
sivuilla. Jos huomautuksella olisi yleisempää
merkitystä tai siihen olisi muu erityinen syy,
huomautuksen antamisesta voitaisiin myös
tiedottaa. Sen sijaan huomautusta ei tarvitsisi
julkaista Virallisessa lehdessä.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin julki-
sen huomautuksen antamisesta 6 §:ssä tar-
koitetulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle
luonnolliselle henkilölle. Julkinen huomautus
voitaisiin antaa luonnolliselle henkilölle 1
momentissa säädetyin edellytyksin sellaisten
velvollisuuksien rikkomisesta, jotka lainsää-
dännössä on asetettu suoraan tällaiselle hen-
kilölle. Tällaisia velvollisuuksia ovat esimer-
kiksi arvopaperimarkkinalain 4 luvussa sää-
detyt meklaria koskevat velvollisuudet.

Hallintomenettelylain 15 §:n nojalla asian-
osaista on kuultava kirjallisesti ennen asian
ratkaisemista. Kun Rahoitustarkastus antaa
julkisen huomautuksen, päätös on myös hal-
lintomenettelylain mukaan perusteltava. Pää-
töksestä voisi valittaa ehdotetun 39 §:n mu-
kaan Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään
valituksen tekemisestä valtioneuvoston ja mi-
nisteriön päätökseen.

Päätös olisi julkinen muutoksenhausta huo-
limatta. Julkiseen huomautukseen olisi kui-
tenkin sitä julkistettaessa liitettävä tieto siitä,
onko päätökseen haettu muutosta. Rahoitus-
tarkastus ei siten voisi tiedottaa päätöksestä
julkisuuteen ennen kuin muutoksenhaulle
säädetty määräaika on kulunut umpeen tai
valitus on sitä ennen tehty. Päätös sinänsä
olisi julkinen viranomaisten toiminnan julki-
suudesta annetun lain mukaisesti heti, kun se
on tehty, siltä osin kuin siihen ei sisälly mai-
nitun lain nojalla salassapidettäviä seikkoja.

Jos päätös myöhemmin muutoksenhaun
johdosta kumotaan, Rahoitustarkastuksen oli-
si ehdotetun 3 momentin nojalla tiedotettava
muutoksenhakuviranomaisen päätöksestä
vastaavalla tavalla kuin se on tiedottanut jul-
kisen huomautuksen antamisesta.

Julkisen huomautuksen antaminen ei riip-
puisi siitä, velvoitetaanko sen kohteena oleva
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samalla uhkasakon uhalla korjaamaan huo-
mautuksen perusteena oleva laiminlyönti.
Uhkasakon tarkoituksena on painostaa sen
kohteena oleva täyttämään lakisääteinen vel-
vollisuutensa. Julkisen huomautuksen käyttö
taas perustuisi ensisijaisesti sen yleisestävään
vaikutukseen. Tämän vuoksi julkista huo-
mautusta ja uhkasakkoa ei ole tarkoituksen-
mukaista pitää toisensa poissulkevina seu-
raamuksina.

Julkisen huomautuksen antamista pidettäi-
siin muun muassa sen herättämän julkisen
huomion vuoksi sellaisena valvottavan toi-
mintaan merkittävästi vaikuttavana päätök-
senä, että se olisi aina tehtävä Rahoitustar-
kastuksen johtokunnassa.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin sel-
vyyden vuoksi siitä, että pykälän säännökset
eivät vaikuta siihen, mitä Rahoitustarkastuk-
sen velvollisuudesta tuottaa ja jakaa tietoa
toiminnastaan erikseen säädetään. Ehdotetut
säännökset eivät siten rajoittaisi esimerkiksi
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain soveltamista Rahoitustarkastuksen
tiedotustoimintaan.

26 §. Julkinen varoitus. Pykälässä säädet-
täisiin Rahoitustarkastuksen oikeudesta antaa
julkinen varoitus. Nykyiseen lakiin ei sisälly
vastaavaa säännöstä.

Julkinen varoitus olisi julkista huomautusta
ankarampi hallinnollinen seuraamus. Rahoi-
tustarkastus voisi antaa valvottavalle ja
muulle rahoitusmarkkinoille toimivalle julki-
sen varoituksen, jos edellä 25 §:ssä tarkoitet-
tu menettely tai laiminlyönti on jatkuvaa tai
toistuvaa taikka muuten niin moitittavaa, ett-
ei julkista huomautusta ole pidettävä riittävä-
nä seuraamuksena. Julkista varoitusta voisi
edeltää julkinen huomautus. Varoitus voitai-
siin antaa huomautuksen jälkeen esimerkiksi
silloin, kun tilanne ei ole korjaantunut julki-
sen huomautuksen antamisesta huolimatta.
Julkinen varoitus voisi myös edeltää toimilu-
van peruuttamista tai toiminnan rajoittamista
sellaisessa tilanteessa, jossa välitön toimilu-
van peruuttaminen tai toiminnan rajoittami-
nen vaikuttaa liian ankaralta toimenpiteeltä.

Julkisen varoituksen antamiseen ja julkis-
tamiseen sovellettaisiin muuten, mitä edellä
on sanottu julkisesta huomautuksesta.

5 luku. Valvontayhteistyö ulkomaan val-
vontaviranomaisen kanssa

27 §. Markkinariskien valvonta. Sijoitus-
palveluyritysten ja luottolaitosten omien va-
rojen riittävyydestä annetun neuvoston direk-
tiivin (93/6/ETY) 9.4 artiklassa säädetään jä-
senvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten
erityisestä yhteistyövelvollisuudesta direktii-
vissä tarkoitettujen markkinariskien valvon-
nassa. Pykälässä säädettäisiin mainitun artik-
lan täytäntöön panemiseksi, että Rahoitustar-
kastuksella olisi velvollisuus olla yhteistyös-
sä luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen
Euroopan talousalueeseen kuuluvan kotival-
tion valvontaviranomaisen kanssa niiden
markkinariskien valvonnassa, jotka ovat syn-
tyneet Suomen rahoitusmarkkinoilla suorite-
tuista toimista. Yhteistyön tarkemmasta sisäl-
löstä ja kummankin valvontaviranomaisen
tehtävistä on tarkoituksenmukaista sopia val-
vontaviranomaisten välillä solmittavissa val-
vontapöytäkirjoissa.

28 §. Ulkomaisen sivukonttorin ja sivuliik-
keen isäntävaltion lainsäädännön nou-
dattamisen valvonta. Pykälässä säädettäisiin
menettelystä, jos suomalaisen luottolaitoksen
tai sijoituspalveluyrityksen Euroopan talous-
alueelle Suomen ulkopuolelle sijoittunut si-
vukonttori tai sivuliike ei noudata kyseisessä
maassa voimassa olevia säännöksiä. Vastaa-
va menettely soveltuu tilanteeseen, jossa
luottolaitos tai sijoituspalveluyritys muuten
tarjoaa palveluja Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan valtioon. Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion valvontaviran-
omaisen ilmoitettua säännösten noudattamat-
ta jättämisestä Rahoitustarkastukselle, Rahoi-
tustarkastuksen olisi ryhdyttävä tarpeellisiin
toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että
säännösten vastainen toiminta lopetetaan.
Rahoitustarkastuksen olisi myös ilmoitettava
ilmoituksen tehneen valtion valvontaviran-
omaiselle niistä toimenpiteistä, joihin se on
ryhtynyt. Yhteistyön tarkemmasta sisällöstä
ja kummankin valvontaviranomaisen tehtä-
vistä on tarkoituksenmukaista sopia valvon-
taviranomaisten välillä solmittavissa valvon-
tapöytäkirjoissa. Pykälä vastaisi nykyisen ra-
hoitustarkastuslain 16 b §:ää, kuitenkin siten,
että pykälän soveltamisala koskisi nykyisestä
laista poiketen myös sijoituspalveluyrityksiä.



HE 175/2002 vp 65

Pykälä perustuisi direktiivin 2000/12/EY ar-
tiklaan 22 sekä direktiivin 93/22/ ETY artik-
laan 19.

29 §. Suomeen sijoittuneen sivukonttorin ja
sivuliikkeen tarkastaminen. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin luottolaitoksen ja sijoi-
tuspalveluyrityksen kotivaltion valvontavi-
ranomaisen oikeudesta tehdä tarkastuksia
Suomessa olevassa sivukonttorissa tai sivu-
liikkeessä. Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion valvontaviranomainen voisi suo-
rittaa itse tai valtuuttamiensa henkilöiden vä-
lityksellä tarkastuksen kyseisestä valtiosta
Suomeen sijoittuneen luotto- tai rahoituslai-
toksen sivukonttorissa tai sijoituspalveluyri-
tyksen sivuliikkeessä. Tarkastuksesta olisi
ilmoitettava etukäteen Rahoitustarkastuk-
selle.

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Rahoi-
tustarkastuksen ja kotivaltion valvon-
taviranomaisen yhteistyöstä Suomeen sijoit-
tuneen sivukonttorin tai sivuliikkeen tarkas-
tamisessa. Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion valvontaviranomaisen pyynnöstä
Rahoitustarkastus voisi toimivaltansa puit-
teissa tehdä tarkastuksen kysymyksessä ole-
vasta valtiosta Suomeen sijoittuneen luotto-
tai rahoituslaitoksen sivukonttorissa tai sijoi-
tuspalveluyrityksen sivuliikkeessä. Rahoitus-
tarkastus voisi myös muulla tavoin varmistaa
sivukonttoria tai sivuliikettä koskevien tieto-
jen oikeellisuuden. Säännös ei rajoittaisi Ra-
hoitustarkastuksella muiden säännösten no-
jalla olevia oikeuksia tarkastaa Suomessa
olevien sivukonttoreiden ja sivuliikkeiden
toimintaa. Yhteistyön tarkemmasta sisällöstä
ja kummankin valvontaviranomaisen tehtä-
vistä on tarkoituksenmukaista sopia valvon-
taviranomaisten välillä solmittavissa valvon-
tapöytäkirjoissa.

Ehdotettu säännös vastaa direktiivin
2000/12/EY artiklan 29.1 pakottavaa sään-
nöstä, jonka mukaan vastaanottavan jäsen-
valtion on sallittava kotivaltion viranomaisen
tarkastaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa ole-
via kotivaltiosta olevan luottolaitoksen sivu-
konttoreita.

Säännös vastaisi nykyisen lain 16 c §:ää,
kuitenkin siten että, säännöksen sovel-
tamisala koskisi nykyisestä laista poiketen
myös sijoituspalveluyrityksiä.

30 §. Ulkomaiseen luotto- tai rahoituslai-

tokseen tai sijoituspalveluyritykseen koh-
distuvista toimenpiteistä ilmoittaminen. Ra-
hoitustarkastuksen olisi ilmoitettava Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion valvon-
taviranomaiselle, jos kysymyksessä olevasta
valtiosta Suomeen sijoittuneen tai palveluja
tarjoavan luotto- tai rahoituslaitoksen tai si-
joituspalveluyrityksen toiminta on säännös-
ten tai määräysten vastaista eikä se ole ryh-
tynyt Rahoitustarkastuksen vaatimiin toimen-
piteisiin säännösten tai määräysten vastaisen
toiminnan lopettamiseksi. Yhteistyön tar-
kemmasta sisällöstä ja kummankin valvonta-
viranomaisen tehtävistä on tarkoituksenmu-
kaista sopia valvontaviranomaisten välillä
solmittavissa valvontapöytäkirjoissa.

Pykälä vastaisi nykyisen rahoitustarkastus-
lain 16 b §:ää, kuitenkin siten, että pykälän
soveltamisala koskisi nykyisestä laista poike-
ten myös sijoituspalveluyrityksiä. Pykälä pe-
rustuisi direktiivin 2000/12/EY artiklaan 22
sekä direktiivin 93/22/ ETY artiklaan 19.

31 §. Tarkastus- ja tietojensaantioikeus ul-
komaiseen konsolidointiryhmään kuuluvassa
suomalaisessa yrityksessä. Pykälässä säädet-
täisiin vakuutusyhtiölain (1062/1979) 14 b
luvun 10 §:n 2 ja 4 momenttia vastaavalla ta-
valla Rahoitustarkastuksen tarkastusoikeu-
desta eräissä ulkomaisiin ryhmittymiin kuu-
luvissa suomalaisissa yrityksissä. Pykälän 1
momentin mukaan Rahoitustarkastuksella
olisi oikeus suorittaa tarkastus Suomessa
olevassa yrityksessä, joka kuuluu ulkomaisen
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen
konsolidointiryhmään, ja tällaisen yrityksen
emoyrityksen Suomessa olevassa tytäryrityk-
sessä, jos kyseisen valtion rahoitus-
markkinoita valvovalla viranomaisella on
toimivalta tarkastaa tällaista yritystä ja viran-
omainen pyytää tarkastusta konsolidoidun
valvonnan suorittamiseksi. Tarkastuksen
kohteena oleva yritys voisi olla suomalainen
valvottava tai muu esimerkiksi luottolaitok-
selle sallittua liiketoimintaa ilman toimilupaa
harjoittava suomalainen yritys.

Pykälän 2 momentin mukaan toisen valtion
rahoitusmarkkinoita valvovalla viranomai-
sella olisi ensisijaisesti velvollisuus pyytää
Rahoitustarkastusta suorittamaan tarkastus 1
momentissa tarkoitetussa yrityksessä. Rahoi-
tustarkastuksen olisi täytettävä pyyntö joko
suorittamalla tarkastus itse tai antamalla
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pyynnön esittäneen viranomaisen osallistua
viraston suorittamaan tarkastukseen.

Säännös vastaisi nykyisen lain 11 b §:ää.

6 luku. Rahoitustarkastuksen virkamiehiä
koskevat säännökset

32 §. Sovellettavat säännökset. Ehdotuksen
mukaan Rahoitustarkastuksen virkamiehistä,
viroista ja virkasuhteista olisi voimassa, mitä
laissa Rahoitustarkastuksesta ja soveltuvin
osin Suomen Pankin virkamiehistä annetussa
laissa säädetään. Viimeksi mainitun lain tar-
koituksena on turvata Suomen Pankin tehtä-
vien hoitaminen tuloksellisesti, tarkoituksen-
mukaisesti ja oikeusturvavaatimukset täyttä-
en sekä turvata virkamiehelle oikeudenmu-
kainen asema suhteessa työnantajaan.

Rahoitustarkastuksen henkilöstö on palve-
lussuhteessa Suomen Pankkiin. Suomen
Pankin virkamiehistä annetun lain säännöksiä
sovellettaisiin Rahoitustarkastukseen siltä
osin kuin ne koskevat henkilöstön oikeuksia
ja velvollisuuksia, neuvottelu- ja muita yh-
teistoimintajärjestelmiä sekä muita henkilös-
töön liittyviä asioita. Mainitussa laissa sääde-
tään muun muassa virkaan nimittämisestä,
kelpoisuusehdoista, virkavapaudesta, viran-
toimituksesta pidättämisestä, varoituksen an-
tamisesta ja virkasuhteen päättämisestä. Li-
säksi laissa säädetään virkamiesten yleisistä
velvollisuuksista, palvelussuhteen ehtojen
määräytymisestä sekä työrauhasta ja työriito-
jen käsittelystä.

33 §. Riippumattomuus. Rahoitustarkastuk-
sen virkamiehen sekä johtokunnan jäsenen ja
varajäsenen tulee olla tehtävässään valvotta-
vasta ja muusta rahoitusmarkkinoilla toimi-
vasta yhteisöstä tai säätiöstä riippumaton.
Riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että
hän ei saa olla valvottavasta sillä tavoin ta-
loudellisesti riippuvainen, tähän sidoksissa
taikka muutoin valvottavan määräysvallan
alainen, että se estäisi häntä hoitamasta puo-
lueettomasti tehtäväänsä. Tämän vuoksi eh-
dotetaan, että Rahoitustarkastuksen johto-
kunnan jäsenen, varajäsenen ja virkamiehen
olisi tehtävässään oltava valvottavasta ja
muusta rahoitusmarkkinoilla toimivasta yh-
teisöstä tai säätiöstä riippumaton eikä hän
saisi kuulua valvottavan hallintoneuvostoon,

hallitukseen, johtokuntaan, edustajistoon,
isäntiin ja, tilintarkastajiin. Edellä mainitut
henkilöt eivät myöskään saisi olla valvotta-
van eikä muun rajoitusmarkkinoilla toimivan
yhteisön tai säätiön palveluksessa. Säännös
vastaisi tältä osin nykyistä lakia lukuun otta-
matta viittausta valtuutettuihin, joita kos-
kevia säännökset on kumottu säästöpankki-
laista.

Pykälässä säädettäisiin selvyyden vuoksi,
että pykälässä tarkoitettuja henkilöitä koske-
vat lisäksi hallintomenettelylain esteellisyys-
säännökset. Ehdotetut erityiset riippumatto-
muussäännökset on kuitenkin tarpeen säilyt-
tää laissa, koska ehdotetut säännökset määrit-
televät esteellisyyden laajemmin kuin hallin-
tomenettelylain säännökset ja tällaisia anka-
rampia riippumattomuussäännöksiä on rahoi-
tusvalvonnan uskottavuuden kannalta pidet-
tävä perusteltuina. Vastaavia riippumatto-
muussäännöksiä, mukaan lukien hallinto-
menettelylain esteellisyyssäännökset, sovel-
lettaisiin myös edellä ehdotetun 18 §:n nojal-
la siinä tarkoitettuun asiantuntijaan sekä eh-
dotetun 22 §:n nojalla siinä tarkoitettuun
asiamieheen.

34 §. Ilmoitusvelvollisuus. Taloudellisen
riippumattomuuden varmistamiseksi säädet-
täisiin pykälän 1 momentissa, että Rahoitus-
tarkastuksen johtokunnan jäsen, varajäsen ja
Rahoitustarkastuksen virkamies olisi velvol-
linen ilmoittamaan valvottavalta saamastaan
luotosta taikka valvottavan hänen puolestaan
myöntämästä takauksesta tai muusta vas-
tuusitoumuksesta Rahoitustarkastuksen joh-
tokunnan pitämään luetteloon. Ehdotetun 7
§:n mukaan tässä pykälässä säädetyn ilmoi-
tusvelvollisuuden noudattamista valvoisi joh-
tokunnan jäsenten osalta pankkivaltuusto.

Pykälän 2 momentin mukaan Rahoitustar-
kastuksen johtokunnan jäsenellä, vara-
jäsenellä ja virkamiehellä olisi arvopaperi-
markkinalain 5 luvun säännöksiä vastaava
ilmoitusvelvollisuus Rahoitustarkastuksen
johtokunnan pitämään luetteloon. Arvopape-
rimarkkinalain tarkoittama ilmoitusvelvolli-
suus koskee henkilön omistamia arvopaperei-
ta sekä näillä tehtyjä kauppoja ja muita luo-
vutuksia.

35 §. Tehtävästä pidättäminen. Pykälässä
säädettäisiin Rahoitustarkastuksen joh-
tokunnan jäsenen virkasyytteestä Rahoitus-
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tarkastuksessa aiheutuvista toimenpiteistä.
Jos johtokunnan jäsen tai johtokunnan vara-
jäsen on syytteessä rikoksesta tai tutkimuk-
sen alaisena rikoksesta, pankkivaltuusto voisi
määrätä hänet syytteen tai tutkimuksen ajaksi
pidätettäväksi tehtävästään ja menettämään
palkkioetunsa. Säännös on tarpeellinen, kos-
ka johtokunnan jäsenet eivät ole Rahoitus-
tarkastuksen virkamiehiä. Rahoitustarkastuk-
sen virkamiesten virantoimituksesta pidättä-
misestä säädetään Suomen Pankin virkamie-
histä annetussa laissa.

Vastaavaa säännöstä ei sisälly nykyiseen
lakiin.

7 luku. Erinäiset säännökset

36 §. Tietojenanto-oikeus. Pykälässä sää-
dettäisiin Rahoitustarkastuksen tietojenanto-
oikeudesta pääosin voimassa olevaa lainsää-
däntöä vastaavasti. Pykälän 1 momentissa
säädettäisiin niistä tahoista, joille Rahoitus-
tarkastuksella olisi oikeus antaa tietoja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden es-
tämättä. Rahoitustarkastuksella olisi oikeus
antaa tietoja Vakuutusvalvontavirastolle tai
muulle rahoitusmarkkinoita valvovalle tai
niiden toimivuudesta vastaavalle viran-
omaiselle tai sellaiselle yhteisölle, joka koti-
maassaan lain nojalla hoitaa vastaavia tehtä-
viä, ja Valtion vakuusrahastolle niiden tehtä-
vien hoitamista varten sekä esitutkinta- ja
syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämi-
seksi. Lisäksi Rahoitustarkastuksella olisi oi-
keus antaa valvottavan selvitystila- tai kon-
kurssimenettelyyn osallisena olevien toimie-
linten valvonnasta vastuussa olevalle viran-
omaiselle tietoja, jotka liittyvät valvottavan
selvitystila- tai konkurssimenettelyyn, ja val-
vottavan tilintarkastajan valvonnasta vas-
tuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka
liittyvät valvottavan tilintarkastajan valvon-
taan. Markkinoiden toimivuudesta vastaaval-
la viranomaisella tarkoitettaisiin valtiovarain-
ministeriötä, jolle tämä tehtävä nykyisin kuu-
luu. Säännöksessä tarkoitettuja muita rahoi-
tusmarkkinoita valvovia tai niiden toimivuu-
desta vastaavia viranomaisia ovat esimerkiksi
sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen
Pankki. Nykyisestä laista poiketen säännöstä

sovellettaisiin valvottavien ja arvopapereiden
liikkeeseenlaskijoiden tilintarkastusta sekä
selvitystila- ja konkurssimenettelyä valvo-
vien viranomaisten lisäksi myös muita ehdo-
tetussa 6 §:ssä tarkoitettuja rahoitusmark-
kinoilla toimivia yhteisöjä ja säätiöitä valvo-
viin vastaaviin viranomaisiin.

Ehdotetun 2 momentin mukaan Rahoitus-
tarkastuksella olisi oikeus ilmoittaa val-
vottaville, jos samalla velallisella havaitaan
olevan niiltä huomattavia sitoumuksia tai
velvoitteita taikka jos on syytä epäillä jonkun
niiden asiakkaan toiminnan aiheuttavan niille
vahinkoa. Lisäksi Rahoitustarkastuksella oli-
si oikeus antaa valvottavaa koskevia tietoja
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulle selvi-
tysyhteisölle ja kaupankäynnistä vakioiduilla
optioilla ja termiineillä annetussa laissa tar-
koitetulle optioyhteisölle, jos tietojen anta-
minen on tarpeen selvitysyhteisön toiminnan
tai optioyhteisön harjoittaman optiokauppo-
jen selvitystoiminnan luotettavuuden turvaa-
miseksi. Tältä osin ehdotus vastaisi voimassa
olevaa lakia.

Samassa momentissa Rahoitustarkastuksel-
le säädettyä oikeutta antaa valvottavia kos-
kevia tietoja ehdotetaan kuitenkin laajennet-
tavaksi siten, että tietojenanto-oikeus laajen-
netaan koskemaan selvitysyhteisön ja optio-
yhteisön lisäksi myös arvopaperimark-
kinalaissa tarkoitettua julkisen kaupankäyn-
nin järjestäjää sekä arvo-osuusjärjestelmästä
annetussa laissa tarkoitettua arvopaperikes-
kusta, jos tietojen antaminen niille on tarpeen
mainituille yhteisöille laissa säädetyn valvon-
tatehtävän turvaamiseksi. Tietojenanto-
oikeus laajenisi myös koskemaan julkisen
kaupankäynnin järjestäjälle annettavia, muita
arvopaperimarkkinoilla toimivia yhteisöjä ja
säätiöitä, kuten pörssiyhtiöitä koskevia tieto-
ja. Lainkohdassa tarkoitettujen yhteisöjen
valvontavelvollisuutta täsmennettiin ja täy-
dennettiin 1.1.2002 voimaan tulleilla arvopa-
perimarkkinalain, kaupankäynnistä vaki-
oiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain
sekä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain
muutoksilla. Kyseisten yhteisöjen harjoitta-
ma arvopaperimarkkinoiden ja niillä toimivi-
en osapuolten valvonta, kuten kurssin vääris-
tämisen ja pörssiyhtiöiden tiedonantovel-
vollisuuden valvonta sekä pörssikaupankäyn-
tiin, selvitystoimintaan sekä kirjaamistoimin-
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taan osallistuvien osapuolten valvonta, on
osin rinnakkaista Rahoitustarkastuksen har-
joittaman valvonnan kanssa. Nyt ehdotetulla
muutoksella pyritään turvaamaan riittävä tie-
tojenvaihto Rahoitustarkastuksen ja kyseisten
yhteisöjen välillä ja siten tehostamaan arvo-
paperimarkkinoiden valvontaa. Tietojen an-
tamisessa on yleisesti noudatettava tarkkaa
harkintaa, mutta voi olla tilanteita, joissa
toistaiseksi vain yhden selvitysjärjestelmän
osapuolen ja valvontaviranomaisen tiedossa
olevat ongelmat voivat ilman asianmukaisia
toimenpiteitä aiheuttaa vakavia häiriöitä ar-
vopaperi- ja johdannaiskauppojen selvityk-
sessä. Ehdotus vastaisi voimassa olevaa la-
kia.

Pykälän 3 momentin mukaan Rahoitustar-
kastus ei saisi luovuttaa toisen valtion val-
vontaviranomaiselta taikka toisessa valtiossa
suoritetussa tarkastuksessa saatuja salassa pi-
dettäviä tietoja edelleen, ellei tiedon antanut
valvontaviranomainen taikka sen ulkomaan
muu asianomainen valvontaviranomainen,
jossa tarkastus on suoritettu, ole antanut sii-
hen nimenomaista suostumusta. Näitä tietoja
voitaisiin käyttää ainoastaan tämän lain mu-
kaisten tehtävien hoitamiseen tai niihin tar-
koituksiin, joita varten suostumus on annettu.
Säännöksellä turvataan Rahoitustarkastuksen
tietojensaantimahdollisuudet ulkomaisilta vi-
ranomaisilta. Käytännössä tiedon saaminen
viranomaisyhteistyössä ulkomailta usein
edellyttää tiedon edelleen luovuttamismah-
dollisuuksien selvittämistä ulkomaisille vi-
ranomaisille. Ehdotus vastaa voimassa ole-
vaa lakia.

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin Rahoi-
tustarkastukselle nimenomainen velvollisuus
ilmoittaa valtiovarainministeriölle ja Suomen
Pankille sellaisista valvonnan yhteydessä tie-
toonsa saamistaan seikoista, jotka saattavat
vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai
aiheuttaa vakavia häiriöitä rahoitusjärjestel-
män toiminnassa. Tiedot olisi annettava
Suomen Pankille ja valtiovarainministeriölle
ottaen huomioon näiden tehtävät rahoitus-
markkinoiden toimivuuden turvaamisessa.
Ilmoitettavia tietoja olisivat siten esimerkiksi
sellaiset koko rahoitusmarkkinoiden kannalta
merkittävän kokoisessa talletuspankissa il-
menevät suuret tappiot tai maksuvalmiuson-
gelmat, jotka vaarantavat tällaisen luottolai-

toksen toiminnan jatkuvuuden ja siten anta-
vat aihetta harkita esimerkiksi hätärahoi-
tuksen tai julkisen pääomatuen myöntämistä.
Säännös olisi tarkoitettu sovellettavaksi aino-
astaan poikkeuksellisissa, koko rahoitus-
markkinoiden vakautta taikka maksu- tai sel-
vitysjärjestelmien toimintaa uhkaavissa tilan-
teissa ja sillä varmistettaisiin rahoitusmark-
kinaviranomaisten yhteistyö riittävän aikai-
sessa vaiheessa. Vastaavaa säännöstä ei sisäl-
ly nykyiseen lakiin.

37 §. Muutoksenhaku. Pykälässä säädettäi-
siin muutoksenhausta Rahoitustarkastuksen
päätökseen. Pykälän 1 momentin mukaan
Rahoitustarkastuksen päätöksestä saisi valit-
taa Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään
valituksen tekemisestä valtioneuvoston ja
ministeriön päätökseen. Pykälää sovellettai-
siin, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Nykyisin Rahoitustarkastuksen päätöksestä
valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Muuten momentti vastaisi nykyistä lakia. Ra-
hoitustarkastukselle ehdotetaan siirrettäväksi
valtiovarainministeriölle kuulunutta toimival-
taa valvottavien toimilupien myöntämisessä.
Rahoitustarkastukselle ehdotetut uudet val-
tuudet, eli julkinen huomautus ja varoitus,
voivat kohdistua myös luonnolliseen henki-
löön. Muun muassa näistä syistä on katsottu
perustelluksi muuttaa Rahoitustarkastuksen
päätökseen kohdistuva muutoksenhaku kak-
siportaiseksi.

Pykälän 2 momentin mukaan Rahoitustar-
kastuksen antama päätös, josta on valitettu,
olisi muutoksenhausta huolimatta toistaiseksi
voimassa, jollei valitusviranomainen toisin
määrää tai asiasta muualla toisin säädetä.
Ehdotus vastaa nykyistä lakia. Erityisiä sään-
nöksiä muutoksenhausta Rahoitustarkas-
tuksen päätökseen on arvopaperimarkkina-
lain 10 luvussa.

Pykälän 3 momentin mukaan 2 momenttia
ei kuitenkaan sovellettaisi Rahoitustar-
kastuksen päätökseen, joka koskee toimilu-
van peruuttamista tai sääntöjen vah-
vistamisen peruuttamista. Nämä päätökset
ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden täytän-
töönpanosta aiheutuvien vaikutusten vuoksi
muutoksenhaku jäisi käytännössä merkityk-
settömäksi.
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8 luku. Voimaantulo

38 §. Voimaantulo ja siirtymäsäännöt. Laki
kumoaisi voimassa olevan rahoitustarkastus-
lain muutoksineen.

Pykälän 2 momentin mukaan kumottavan
lain 20 §:ää, jossa säädetään valvonta-
maksusta, sovellettaisiin kuitenkin ehdotetun
1 momentin estämättä 31.12.2004 saakka.
Valvontamaksut voitaisiin siten määrätä Ra-
hoitustarkastuksen johtokunnassa mainittuun
ajankohtaan saakka samalla tavalla kuin ny-
kyisin.

Kumottavan lain 26 §:ään sisältyvän siir-
tymäsäännöksen mukaan Rahoitustarkastus
jatkoi pankkitarkastusviraston toimintaa ja
sen varat ja velat siirtyivät Suomen Pankille,
joka tuli lain 1 päivänä lokakuuta 1993 ta-
pahtuneen voimaantulon jälkeen vastaamaan
kaikista pankkitarkastusviraston sopimusvel-
voitteista. Pykälän 3 momentissa säädettäi-
siin, että tämä Suomen Pankin vastuu jatkuu
myös rahoitustarkastuslain kumoamisen jäl-
keen.

Pykälän 4 momentin mukaan kumottavan
rahoitustarkastuslain nojalla nimitetyn johto-
kunnan toimikausi päättyisi ehdotetun lain
voimaantullessa. Ennen ehdotetun lain voi-
maantuloa voitaisiin ryhtyä tarpeellisiin toi-
menpiteisiin lain 9 §:ssä tarkoitetun johto-
kunnan jäsenten ja varajäsenten nimittämi-
seksi ja 13 §:ssä tarkoitetun työjärjestyksen
vahvistamiseksi.

Pykälän 4 momentin mukaan muussa laissa
olevaa viittausta ehdotetulla lailla ku-
mottavaan rahoitustarkastuslakiin katsottai-
siin merkitsevän viittausta ehdotettuun lakiin
Rahoitustarkastuksesta.

1.2. Laki luottolaitostoiminnasta

8 §. Toiminimi. Pykälän 3 momenttia muu-
tettaisiin siten, että momentissa tarkoitetun
luvan käyttää talletuspankin konsolidointi-
ryhmään kuuluvan yrityksen toiminimessä
nimitystä ”pankki” tai viittausta talletus-
pankkitoimintaan, myöntäisi valtiovarainmi-
nisteriön sijasta Rahoitustarkastus. Muutos
olisi yhdenmukainen sen kanssa mitä, mitä
ehdotetaan muiden lupa-asioiden siirtämises-
tä valtiovarainministeriöltä Rahoitustarkas-
tukselle.

10 §. Toimilupa. Pykälän 1 momenttia
muutettaisiin siten, että toimiluvan myöntävä
viranomainen olisi Rahoitustarkastus eikä
valtiovarainministeriö kuten nykyisin. Lisäk-
si momenttia muutettaisiin siten, että kaikista
toimilupahakemuksessa annettavista selvi-
tyksistä säädettäisiin valtiovarainministeriön
asetuksella. Muutos selkeytettäisi nykyistä
käytäntöä, jonka mukaan toimiluvan myöntä-
misen edellytyksenä olevista selvityksistä
säädetään osittain laissa ja osittain Rahoitus-
tarkastuksen ohjeissa.

Pykälän 2—4 momenttia muutettaisiin vas-
taamaan 1 momenttiin ehdotettuja muu-
toksia.

11 §. Toimiluvan myöntäminen. Pykälään
lisättäisiin uusi 1 momentti, jossa säädet-
täisiin selvyyden vuoksi, että toimiluvan
myöntämisen edellytyksinä ovat paitsi voi-
massa olevassa 1 momentissa säädetyt edel-
lytykset myös muiden tässä laissa luottolai-
toksen toiminnalle asetettujen vaatimusten
täyttäminen. Tällaisia muualta laista tulevia
vaatimuksia ovat muun muassa liiketoimin-
nan rajoittuminen 20 §:ssä säädettyyn luotto-
laitokselle sallittuun toimintaan, 13 §:ssä
säädetty oman pääoman vähimmäismäärä, 21
ja 22 §:ssä säädettyjen osakkeen- ja kiinteis-
tönomistusta koskevien rajoitusten noudat-
taminen sekä 7, 8 ja 9 luvussa säädetyt sisäis-
tä valvontaa ja riskienhallintaa, maksuvalmi-
utta ja omien varojen vähimmäismäärää kos-
kevat vaatimukset. Lisäksi momentissa sää-
dettäisiin nimenomaisesti, että toimilupa voi-
daan myöntää myös perustettavan yrityksen
lukuun. Perustettavan yrityksen olisi kuiten-
kin toimilupaa myönnettäessä täytettävä
kaikki toimiluvan myöntämisen edellytykset.
Jäljempänä ehdotetun 4 momentin mukaisesti
luottolaitos ei saisi aloittaa toimintaansa en-
nen kuin se on rekisteröity. Rekisteröinnin
edellytyksenä puolestaan on voimassa olevan
lainsäädännön mukaan, että perustamispää-
oma on kokonaan maksettu.

Voimassa olevan 1 momentin, joka siirtyisi
2 momentiksi, johtolausetta tarkistettaisiin
ehdotetun uuden 1 momentin johdosta. Mo-
mentin asiasisältö ei muuttuisi.

Voimassa olevan 2 momentin, joka siirtyisi
3 momentiksi, viittaus toimilupaviran-
omaiseen muutettaisiin vastamaan 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta. Lisäksi
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täsmennettäisiin Rahoitustarkastuksen oike-
utta liittää toimilupaan rajoittavia ehtoja si-
ten, että tällaisten ehtojen tulisi olla valvon-
nan kannalta tarpeellisia. Ehtojen asettami-
nen olisi siten voitava perustella valvonnan
tavoitteilla, kuten rahoitusmarkkinoiden va-
kauden, maksujärjestelmien häiriöttömän
toiminnan tai tallettajien tai muiden velkojien
edun turvaamisella. Lisäksi momentissa sää-
dettäisiin mahdollisuudesta toimiluvan
myöntämisen jälkeen muuttaa toimiluvan eh-
toja luottolaitoksen hakemuksesta. Ehtoja
voitaisiin muuttaa esimerkiksi tapauksessa,
jossa toimilupa on alunperin koskenut vain
osaa luottolaitoksille sallitusta liiketoimin-
nasta ja luottolaitos haluaa laajentaa liike-
toimintaansa.

Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa
säädettäisiin selvyyden vuoksi, että luot-
tolaitos voi aloittaa toimintansa, jollei toimi-
luvan ehdoista muuta johdu, välittömästi sen
jälkeen, kun toimilupa on myönnetty, perus-
tettava yritys 11 a §:n mukaisesti rekisteröity
ja luottolaitos on toimittanut Rahoitustarkas-
tukselle 17 §:ssä tarkoitetut tiedot. Laissa ei
erikseen säädettäisi toiminnan aloittamisen
edellytykseksi, että 13 §:ssä säädetty vähim-
mäispääoma on maksettu, koska kaikkien
luottolaitosmuotojen osalta laissa säädetään
erikseen siitä, että perustamista ei saa rekiste-
röidä, ennen kuin perustamispääoma on ko-
konaan maksettu. 11 a §. Toimiluvan ilmoit-
taminen rekisteröitäväksi. Pykälässä oleva
viittaus toimilupaviranomaiseen muutettai-
siin vastamaan 10 §:n 1 momenttiin ehdo-
tettua muutosta. Lisäksi säädettäisiin ehdote-
tun 11 §:n 1 momentin johdosta, että perus-
tettavalle yritykselle myönnettyä toimilupaa
ei saa rekisteröidä ennen kuin perustettava
yritys on merkitty kaupparekisteriin.12 §.
Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan ra-
joittaminen. Pykälän 1 momentin johtolau-
seessa sekä 3, 4 ja 7 momentissa oleva viitta-
us toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
tamaan 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muu-
tosta. Lisäksi 5 momentin ja talletuspankin
toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä
annetun lain (1509/2001) 3 §:ssä säädettyjen
toiminnan keskeyttämisedellytysten sana-
muotoa yhdenmukaistettaisiin. Rahoitustar-
kastus voisi siten momentin mukaisesti ra-
joittaa luottolaitoksen uusia liiketoimia sa-

mojen edellytysten vallitessa kuin val-
tiovarainministeriö voisi keskeyttämissään-
nösten nojalla puuttua myös olemassa oleviin
sopimusvelvoitteisiin. Lisäksi toiminnan
määräaikaisen rajoittamisen sijasta Rahoitus-
tarkastus voisi pysyvästi muuttaa toimiluvan
ehtoja, jos se olisi tarpeen rahoitusmarkki-
noiden vakauden, maksujärjestelmien häiriöt-
tömän toiminnan tai velkojien edun turvaa-
miseksi eikä tilanne ole korjaantunut toimilu-
van ehtojen mukaisen toiminnan määräaikai-
sen rajoittamisen kautta.

17 §. Rahoitustarkastukselle toimitettavat
tiedot. Pykälän 1 momentin 1 kohta ku-
mottaisiin 10 §:ään ehdotetun toimilupavi-
ranomaista koskevan muutoksen johdosta.

17 a §. Luottolaitoksen ja omistusyhteisön
johtaminen. Pykälässä säädettäisiin luot-
tolaitoksen hallituksen jäseniä ja toimitusjoh-
tajaa koskevista vaatimuksista. Pykälän 1
momentin henkilön luotettavuutta koskevia
vaatimuksia ehdotetaan täsmennettäväksi.
Ehdotetut muutokset eivät asiallisesti juuri
muuttaisi säännöksen sisältöä. Säännöksen
pohjana olevan luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 10 §:n yksityiskohtaisissa peruste-
luissa (HE 295/1992 vp) mainitut vaatimuk-
set otettaisiin itse säännökseen. Hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan ammatillisia vaa-
timuksia ei sen sijaan muutettaisi.

Luottolaitoksen hallituksen jäsenten ja toi-
mitusjohtajan olisi oltava luotettavia. Halli-
tuksen jäsenenä ja toimitusjohtajana ei voisi
olla henkilö, joka on konkurssissa tai jonka
toimintakelpoisuutta on rajoitettu. Rahoitus-
tarkastus voi kelpoisuusarvioinnin yhteydes-
sä todeta konkurssi- ja yrityssaneerausrekis-
teristä, onko hallituksen jäseneksi tai toimi-
tusjohtajaksi ilmoitettu henkilö asetettu kon-
kurssiin. Holhoustoimesta annetun lain
(442/1999) 67 §:n 4 momentin nojalla henki-
lön toimintakelpoisuuden rajoittamista kos-
kevat tiedot Rahoitustarkastuksella on oikeus
saada holhousasioiden rekisteristä.

Pykälän 2 momentin mukaan luottolaitok-
sen hallituksen jäsentä ja toimitusjohtajaa ei
pidettäisi luotettavana, jos hänet on lainvoi-
maisesti tuomittu viiden viimeisen vuoden
aikana vankeusrangaistukseen tai kolmen
viimeisen vuoden aikana sakkorangaistuk-
seen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoit-
tavan hänen olevan ilmeisen sopimaton luot-
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tolaitoksen hallituksen jäseneksi tai toimitus-
johtajaksi. Momentissa mainitut määräajat
olisi laskettava tuomion lainvoimaiseksi tu-
lon päivämäärästä siihen, kun hallituksen jä-
senen toimikausi tai toimitusjohtajan tehtävä
alkaa.

Ilmeisen sopimattomuuden voitaisiin kat-
soa ilmenevän erityisesti sellaisista lain-
vastaisista toimista, joilla on pyritty taloudel-
lisen hyödyn tavoitteluun toisen kustannuk-
sella. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi pe-
tos ja kavallus. Myös liiketoimintavelvol-
lisuuksien laiminlyönteihin liittyviä rikoksia,
esimerkiksi arvopaperimarkkinarikosta ja
kirjanpitorikosta, voitaisiin pitää sellaisina,
jotka osoittavat henkilön ilmeistä sopimatto-
muutta toimimaan erityistä luotettavuutta
edellyttävässä luottolaitoksen hallituksen jä-
senen ja toimitusjohtajan asemassa.

Rahoitustarkastuksen tehtävänä olisi arvi-
oida, onko rikos sellainen, että se kaikki asi-
aan vaikuttavat seikat huomioon ottaen osoit-
taa henkilön ilmeistä sopimattomuutta luotto-
laitoksen hallituksen jäseneksi tai toimitus-
johtajaksi. Luotettavuutta tulisi arvioida ni-
menomaan hallituksen jäsenten ja toimitus-
johtajan tehtävien hoidon kannalta.

Rikosrekisterilain 4 a §:n nojalla Rahoitus-
tarkastukselle voidaan luovuttaa rikos-
rekisteristä tietoja luottolaitoksen hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan luotettavuuden
selvittämiseksi. Lisäksi ehdotetun Rahoitus-
tarkastuksesta annettavan lain 16 §:n 6 mo-
mentin mukaan Rahoitustarkastuksella olisi
oikeus saada hallituksen jäsenten ja toimitus-
johtajan luotettavuutta koskevia tietoja sak-
korekisteristä.

Henkilön ilmeinen sopimattomuus ei vält-
tämättä edellyttäisi sitä, että hänet on tuo-
mittu rikoksesta rangaistukseen. Henkilö on
voitu määrätä liiketoimintakiellosta annetun
lain (1059/1985) mukaisesti liiketoiminta-
kieltoon. Kieltoon ovat saattaneet johtaa esi-
merkiksi verovelvollisuuteen tai kirjanpitoon
liittyvät laiminlyönnit. Liiketoimintakieltoon
määrääminen ei edellytä, että laiminlyönnistä
on tuomittu rangaistus. Liiketoimintakieltoon
määrätty ei saa toimia luottolaitoksen hal-
lituksen jäsenenä, varajäsenenä tai toimitus-
johtajana taikka muuhun niihin rinnastetta-
vassa asemassa mainitun lain nojalla.. Liike-
toimintakieltoa koskevat tiedot Rahoitustar-

kastus saa oikeusrekisterikeskuksen ylläpi-
tämästä liiketoimintakieltorekisteristä.

Voimassa oleva pykälä ei sisällä säännök-
siä Rahoitustarkastuksen toimivaltuuksista ti-
lanteissa, joissa luottolaitoksen johto ei täytä
pykälän vaatimuksia. Rahoitustarkastuksen
ainoa muodollinen keino puuttua asiaan voi-
massa olevan lain mukaan on esittää valtio-
varainministeriölle toimiluvan peruuttamista.

Käytännössä luottolaitoksen johdon sopi-
vuuden ja luotettavuuden valvonta on ta-
pahtunut epämuodollisesti. Luottolaitoksen
tehtyä lain edellyttämän ilmoituksen muutok-
sesta johdossaan Rahoitustarkastus arvioi
henkilön luotettavuuden ja sopivuuden tehtä-
väänsä. Jos Rahoitustarkastus päätyy arvios-
saan siihen, ettei henkilö ole lain tarkoitta-
malla tavalla luotettava tai sopiva luotto-
laitoksen hallituksen jäseneksi tai toimitus-
johtajaksi, se ilmoittaa tästä luottolaitokselle.
Luottolaitoksen on välttyäkseen toimiluvan
peruuttamiselta vaihdettava kyseinen halli-
tuksen jäsen tai valittava uusi toimitusjohtaja.

Vallitseva tilanne ei ole valvojan kannalta
tyydyttävä. Luottolaitoksen toimiluvan pe-
ruuttaminen vain sillä perusteella, että yksit-
täinen hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja ei
täytä lain tälle asettamia vaatimuksia, on
useimmiten liian voimakas toimenpide. Toi-
miluvan peruuttaminen voi vaarantaa rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden. Tällöin Rahoi-
tustarkastus omalla toiminnallaan aiheuttaisi
ongelmia, joiden ennalta estäminen on sen
keskeisimpiä tehtäviä. Toimiluvan peruutta-
minen voi aiheuttaa myös kohtuutonta va-
hinkoa luottolaitokselle, tallettajille ja sijoit-
tajille sekä luottolaitoksen velkojille. Vallit-
seva tilanne on kohtuuton myös luotet-
tavuusarvioinnin kohteena olevien henkilöi-
den kannalta. Erityisen ongelmallista on se,
ettei henkilöllä, jonka Rahoitustarkastus tote-
aa olevan sopimaton toimimaan luottolaitok-
sen hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtaja-
na, ole oikeusturvakeinoja, koska Rahoitus-
tarkastus ei tee asiassa valituskelpoista pää-
töstä.

Mainittujen epäkohtien poistamiseksi py-
kälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 3 mo-
mentti, jonka nojalla Rahoitustarkastus voisi
laissa säädetyin edellytyksin määräajaksi,
enintään viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä
toimimasta luottolaitoksen hallituksen jäse-
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nenä tai toimitusjohtajana. Momentissa tar-
koitettu päätös olisi ehdotetun Rahoitustar-
kastuksesta annettavan lain 10 §:n 1 momen-
tin 12 kohdan nojalla aina tehtävä Rahoitus-
tarkastuksen johtokunnassa tällaiseen päätök-
seen liittyvien erityisten oikeusturvanäkö-
kohtien vuoksi.

Rahoitustarkastus voisi ensinäkin kieltää
henkilöä toimimasta hallituksen jäsenenä tai
toimitusjohtajana, jos hän toiminnallaan on
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton teh-
täväänsä. Momentin 1 kohdan mukaan sopi-
mattomuus ilmenisi siitä, että kyseinen hen-
kilö on tehtävänsä hoidossa osoittanut ilmeis-
tä taitamattomuutta tai varomattomuutta. Li-
säksi edellytettäisiin, että on ilmeistä, että
menettely voi vakavasti vahingoittaa luotto-
laitoksen vakaata toimintaa, tallettajien tai si-
joittajien asemaa taikka velkojien etua. Ra-
hoitustarkastus voisi lisäksi momentin 2
kohdan nojalla kieltää henkilöä toimimasta
luottolaitoksen hallituksen jäsenenä tai toimi-
tusjohtajana, jos tämä ei täytä pykälän 1
momentissa säädettyjä vaatimuksia. Kohtaa
sovellettaessa 1 momentissa tarkoitetut mää-
räajat laskettaisiin tuomion lainvoimaiseksi
tulon päivämäärästä Rahoitustarkastuksen
kieltopäätöksen päivämäärään. Kiellon koh-
teena olevaan henkilöön sovellettaisiin samo-
ja yhtiöoikeudellisia periaatteita kuin tehtä-
västään erotettuun hallituksen jäseneen tai
toimitusjohtajaan.

Luotettavuusarvioinnin kohteena olevien
henkilöiden oikeusturva parantuisi myös sel-
västi, koska Rahoitustarkastuksen päätökseen
saataisiin ehdotetun Rahoitustarkastuksesta
annettavan lain 41 §:n mukaan hakea muu-
tosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeu-
teen.

Pykälän vaatimukset koskevat myös halli-
tuksen varajäseniä ja varatoimitusjohtajaa.
Liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoi-
sista luottolaitoksista annetun lain
(1501/2001) liikepankkeihin ja muihin osa-
keyhtiömuotoisiin luottolaitoksiin sovelle-
taan osakeyhtiölakia (734/1979), jollei mai-
nitussa laissa tai luottolaitostoiminnasta an-
netussa laissa toisin säädetä. Osakeyhtiölain
8 luvun 1 §:n 4 momentin mukaan, mitä osa-
keyhtiölaissa säädetään hallituksen jäsenestä,
sovelletaan vastaavasti varajäseneen ja 8 lu-
vun 3 §:n 3 momentin mukaan, mitä laissa

säädetään toimitusjohtajasta, sovelletaan vas-
taavasti hänen sijaiseensa. Vastaavat sään-
nökset sisältyvät osuuspankeista ja muista
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista an-
nettuun lain (1503/2001) 1 §:ään sekä osuus-
kuntalain (1488/2001) 5 luvun 1 §:n 5 mo-
menttiin ja 4 §:n 5 momenttiin. Säästöpank-
kilain (1502/2001) 42 §:n 4 momentin mu-
kaan hallituksen varajäseneen ja toimitusjoh-
tajan sijaiseen sovelletaan vastaavasti, mitä
laissa säädetään hallituksen jäsenestä ja toi-
mitusjohtajasta.

Pykälään ehdotettujen muutosten tarkoi-
tuksena ei ole muuttaa yleisiä yhtiöoikeu-
dellisia periaatteita luottolaitosten päätöksen-
teko– ja hallintoelinten yleisistä toimivallasta
tai kelpoisuusedellytyksistä, vaan niillä var-
mistettaisiin ainoastaan Rahoitustarkastuksen
mahdollisuus puuttua luottolaitoksen hallin-
toon silloin, kun hallinnon luotettavuus ei
enää vastaa toimiluvan edellytyksiä.

Voimassa olevan lain mukaisesti pykälän
säännöksiä sovellettaisiin 4 momentin mu-
kaan myös luottolaitoksen omistajayhteisön
hallituksen jäseniin ja toimitusjohtajaan.

27 §. Sivukonttorin perustaminen valtioon,
joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen. Py-
kälän 1 momentissa oleva viittaus lupaviran-
omaiseen muutettaisiin vastaamaan 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta. Lisäksi lu-
van edellytykseksi asetettaisiin yhdenmukai-
sesti sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
kanssa, että sivukonttorin perustaminen ei
saa luottolaitoksen hallinto ja taloudellinen
asema huomioon ottaen olla omiaan vaaran-
tamaan luottolaitoksen toimintaa. Lisäksi
Rahoitustarkastuksen oikeutta liittää lupaan
ehtoja rajoitettaisiin siten, että ehtojen tulisi
olla valvonnan kannalta tarpeellisia.

Pykälään lisättäisiin uusi 2 momentti, jossa
säädettäisiin ehdotettua 10 §:n 1 momenttia
vastaavasti valtiovarainministeriölle oikeus
asetuksella säätää lupahakemukseen liitettä-
vistä tiedoista.

28 §. Ulkomailla olevan sivukonttorin lak-
kauttaminen. Pykälässä oleva viittaus lupavi-
ranomaiseen muutettaisiin vastaamaan 27
§:ään ehdotettua muutosta. Lisäksi pykälää
täsmennettäisiin säätämällä lakkauttamis-
edellytyksistä nykyistä tarkemmin siten, että
sivukonttorin lakkauttamiseen sovellettaisiin
soveltuvin osin, mitä luottolaitoksen lakkaut-
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tamisesta on säädetty. Pykälä vastaisi tältä
osin voimassa olevaa sijoituspalveluyritysten
ulkomaisiin sivuliikkeisiin sovellettavaa si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 19 §:ää.

65 p §. Toimiluvan peruuttaminen sekä tal-
lettajien ja sijoittajien saamiset. Pykälässä
oleva viittaus toimilupaviranomaiseen muu-
tettaisiin vastaamaan 10 §:n 1 momenttiin
ehdotettua muutosta.

70 §. Asiakasriskejä koskevat rajoitukset.
Pykälän 3 momentissa olevat viittaukset toi-
milupaviranomaiseen muutettaisiin vastaa-
maan 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muu-
tosta.

80 §. Omien varojen ja konsolidoitujen
omien varojen kartuttamisvelvollisuus. Pykä-
lässä olevat viittaukset toimilupaviranomai-
seen muutettaisiin vastaamaan 10 §:n 1 mo-
menttiin ehdotettua muutosta.

104 §. Omien varojen vähimmäismäärä.
Pykälän 4 momenttia muutettaisiin yhden-
mukaisesti ehdotetun 80 §:n muutoksen
kanssa.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan en-
nen lain voimaantuloa tehdyn toimilupaha-
kemuksen käsittelyyn sovellettaisiin hake-
muksen tekohetkellä voimassaolevaa lain-
säädäntöä.

1.3. Laki liikepankeista ja muista osake-
yhtiömuotoisista luottolaitoksista

7 §. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.

14 §. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.

17 §. Pykälässä oleva viittaus toimilupavi-
ranomaiseen muutettaisiin vastaamaan luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

19 §. Pykälässä olevat viittaukset toimilu-
paviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

20 §. Pykälän 1—4 momentissa olevat viit-
taukset toimilupaviranomaiseen muutettaisiin
vastaamaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutos-
ta. Lisäksi pykälän 2 momentissa säädettyä
ilmoitusvelvollisuutta tarkennettaisiin lisää-
mällä viittaus luottolaitostoiminnasta annetun
lain 6 luvussa tarkoitettuun vakuusrahastoon.

22 §. Pykälän 1 momentissa olevat viitta-
ukset toimilupaviranomaiseen muutettaisiin
vastaamaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutos-
ta.

1.4. Säästöpankkilaki

76 §. Pykälän 5 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.

84 §. Pykälän 4 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.

101 §. Pykälän 2 momentin 2 kohdassa
oleva viittaus toimilupaviranomaiseen muu-
tettaisiin vastaamaan luottolaitostoiminnasta
annetun lain 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua
muutosta.

103 §. Pykälässä olevat viittaukset toimilu-
paviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

104 §. Pykälän 1 ja 3 momentissa olevat
viittaukset toimilupaviranomaiseen muu-
tettaisiin vastaamaan luottolaitostoiminnasta
annetun lain 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua
muutosta.

108 §. Pykälässä olevat viittaukset toimilu-
paviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

110 §. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.

119 §. Pykälän 1 momentissa olevat viitta-
ukset toimilupaviranomaiseen muutettaisiin
vastaamaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutos-
ta.
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1.5. Laki osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista

7 §. Pykälän 2 momentissa olevat viittauk-
set toimilupaviranomaiseen muutettaisiin
vastaamaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutos-
ta.

8 §. Pykälän 3 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.

9 §. Pykälässä oleva viittaus toimilupavi-
ranomaiseen muutettaisiin vastaamaan luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n
1 momenttiin ehdotettua muutosta.

15 §. Pykälässä oleva viittaus valtiova-
rainministeriöön muutettaisiin koskemaan
Rahoitustarkastusta. Muutos vastaisi luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 8 §:n 3 mo-
menttiin ehdotettua muutosta.

17 §. Pykälässä oleva viittaus valtiova-
rainministeriöön muutettaisiin koskemaan
Rahoitustarkastusta. Muutos olisi yhdenmu-
kainen luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotetun muutoksen
kanssa.

25 §. Pykälän 3 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.

33 §. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan luottolaitostoiminnasta annetun lain
10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.

36 §. Pykälässä oleva viittaus toimilupavi-
ranomaiseen muutettaisiin vastaamaan luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

38 §. Pykälässä olevat viittaukset toimilu-
paviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

39 §. Pykälän 1 - 4 momentissa olevat viit-
taukset toimilupaviranomaiseen muutettaisiin
vastaamaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain 10 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutos-
ta. Lisäksi pykälän 2 momentissa säädettyä
ilmoitusvelvollisuutta tarkennettaisiin ehdo-
tettua liikepankeista ja muista osakeyhtiö-
muotoisista luottolaitoksista annetun lain 20
§:n 2 momentin muutosta vastaavasti.

41 §. Pykälässä olevat viittaukset toimilu-
paviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n
1 momenttiin ehdotettua muutosta.

50 §. Pykälään lisättäisiin 2 momentti, jon-
ka mukaan Rahoitustarkastuksen olisi kuul-
tava keskusyhteisöä ennen sellaisen päätök-
sen tekemistä, joka voi vaikuttaa merkittä-
västi yhteenliittymän tai sen jäsenluottolai-
toksen toimintaan tai toimintaedellytyksiin.
Säännös on tarpeen sen vuoksi, että keskus-
yhteisöllä on lain mukaan velvollisuus val-
voa yhteenliittymän toimintaa.

51 §. Pykälässä oleva viittaus rahoitustar-
kastuslakiin muutettaisiin vastaamaan vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain (621/1999) yhteydessä rahoitustarkastus-
lakiin tehtyä muutosta.

52 §. Pykälässä olevat viittaukset rahoitus-
tarkastuslain pykäliin muutettaisiin viittauk-
siksi vastaaviin pykäliin esitykseen sisälty-
vään ehdotukseen laiksi Rahoitustarkastuk-
sesta.

54 §. Pykälässä olevat viittaukset rahoitus-
tarkastuslain pykäliin muutettaisiin viit-
tauksiksi vastaaviin pykäliin esitykseen sisäl-
tyvään ehdotukseen laiksi Rahoitus-
tarkastuksesta.

1.6. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoitus-
laitoksen toiminnasta Suomessa

9 §. Sivukonttorin toimilupa. Pykälän ot-
sikkoa tarkistettaisiin vastaamaan pykälässä
muuten noudatettua terminologiaa. Pykälän 1
momentissa säädettäisiin yhdenmukaisesti
sen kanssa, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 10 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi
luottolaitoksen toimilupaviranomaisesta, että
Rahoitustarkastus myöntäisi toimiluvan
myös pykälässä tarkoitetulle sivukonttorille.
Lisäksi säädettäisiin luottolaitoksen toimilu-
van osalta ehdotettuja säännöksiä vastaavasti,
että määräykset hakemukseen liitettävistä
selvityksistä annettaisiin valtiovarainministe-
riön asetuksella.

Pykälän 2 momentissa täsmennettäisiin li-
säksi sivukonttorin toimiluvan myöntämisen
edellytyksiä. Toimilupa olisi myönnettävä,
jos luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännön
mukaan luottolaitokseen sovelletaan kansain-
välisesti hyväksyttyjä suosituksia rahoitus-
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valvonnasta ja rahoitusjärjestelmän rikollisen
hyväksikäytön estämisestä. Tällaisia kan-
sainvälisesti hyväksyttyjä suosituksia olisivat
ainakin Baselin pankkivalvontakomitean
suositukset pankkivalvonnan ydinperiaatteis-
ta (Core Principles of Banking Supervision)
ja pankkien vakavaraisuudesta (the Basel
Capital Accord) sekä rahanpesun ja rahoitus-
järjestelmän käyttöä terrorismin tukemiseen
estämistä koskevat kansainvälisten järjestö-
jen antamat suositukset. Lisäksi toimiluvan
edellytyksenä olisi, että luottolaitoksen koti-
valtion valvontaviranomaiset kykenevät te-
hokkaasti valvomaan näiden vaatimusten
noudattamista. Toimilupaa ei siten voisi
myöntää esimerkiksi siinä tapauksessa, että
luottolaitoksen vakavaraisuus ei tosiasialli-
sesti täytä kansainvälisten suositusten mu-
kaista vakavaraisuusvaatimusta. Lain 8 §:n
mukaan edellytyksenä olisi lisäksi, että luot-
tolaitoksen harjoittama toiminta ei olennai-
sesti eroa suomalaiselle luottolaitokselle sal-
litusta toiminnasta. Toimilupaa ei siten voisi
myöntää sellaisen luottolaitoksen sivukontto-
rille, joka harjoittaa merkittävässä määrin
muuta liiketoimintaa kuin rahoituspalvelujen
tarjoamista.

9 b §. Sivukonttorin erottaminen talletus-
suojarahaston jäsenyydestä. Pykälän 1 mo-
mentissa olevat viittaukset toimilupaviran-
omaiseen muutettaisiin vastaamaan 9 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

10 §. Toimiluvan peruuttaminen ja rajoit-
taminen. Pykälässä olevat viittaukset toi-
milupaviranomaiseen muutettaisiin vastaa-
maan 9 §:n 1 momenttiin ehdotettua muu-
tosta. Lisäksi 2 momentin sanamuotoa tarkis-
tettaisiin vastaamaan ehdotettua luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 12 §:n 5
momentin muutosta.

25 §. Toimiluvan peruuttamisen vaikutuk-
set. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus
toimilupaviranomaiseen muutettaisiin vas-
taamaan 9 §:n 1 momenttiin ehdotettua muu-
tosta.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan en-
nen lain voimaantuloa tehdyn toimilu-
pahakemuksen käsittelyyn sovellettaisiin ha-
kemuksen tekohetkellä voimassaolevaa lain-

säädäntöä.

1.7. Laki talletuspankin toiminnan väliai-
kaisesta keskeyttämisestä

3 §. Keskeytyksen edellytykset. Pykälän 2
momentin sanamuoto yhdenmukaistettaisiin
ehdotetun luottolaitostoiminnasta annetun
lain 12 §:n 5 momentin muutoksen kanssa.
Säännöksen asiasisältö ei muuttuisi.

5 §. Asiamiehen asettaminen pankkiin. Py-
kälässä olevat viittaukset rahoitustarkastus-
lain pykäliin muutettaisiin viittauksiksi vas-
taaviin pykäliin esitykseen sisältyvään ehdo-
tukseen laiksi Rahoitustarkastuksesta.

11 §. Toimenpidesuunnitelma. Pykälän 2
momentissa oleva viittaus toimilupavi-
ranomaiseen muutettaisiin vastaamaan luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

1.8. Kiinnitysluottopankkilaki

14 §. Rahoitustarkastuksen harjoittama
valvonta. Pykälässä oleva viittaus toimi-
lupaviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

17 a §. Vakuuksien hallinnointi selvitystilan
ja konkurssin aikana. Pykälässä olevat viitta-
ukset rahoitustarkastuslain pykäliin muutet-
taisiin viittauksiksi vastaaviin pykäliin esi-
tykseen sisältyvään ehdotukseen laiksi Ra-
hoitustarkastuksesta.

1.9. Laki hypoteekkiyhdistyksistä

2 §. Pykälän 3 momentin säännös valtiova-
rainministeriön oikeudesta antaa hypo-
teekkiyhdistykselle lupa muunkielisen toimi-
nimen käyttämiseen ehdotetaan kumottavaksi
yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä esityksessä
on ehdotettu valtiovarainministeriön toimi-
vallan kumoamisesta muissa luottolaitoksia
koskevissa lupa-asioissa. Toisaalta muista
lupa-asioista poiketen vastaavaa toimivaltaa
ei ole tarpeen säätää Rahoitustarkastukselle,
koska Rahoitustarkastuksella ei ole tällaista
toimivaltaa muidenkaan luottolaitosten osal-
ta, vaan yleisen toiminimilainsäädännön
säännökset on tältä osin katsottu riittäviksi.

5 §. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus
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lupaviranomaiseen ehdotetaan muutettavaksi
yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä muiden lu-
pa-asioiden osalta ehdotetaan valtiovarain-
ministeriön toimivallan siirtämisestä Rahoi-
tustarkastukselle. Samalla momentti muutet-
taisiin muiltakin osin vastamaan, mitä mui-
den luottolaitosmuotojen osalta säädetään.

6 §. Pykälä kumottaisiin tarpeettomana,
koska hypoteekkiyhdistyksen toimilupaan
sovelletaan luottolaitostoiminnasta annetun
lain säännöksiä eikä hypoteekkiyhdistyksen
osalta ole tarpeen säätää näistä säännöksistä
poikkeavasti.

9 §. Pykälä kumottaisiin edellä 6 §:n yh-
teydessä sanotuin perustein.

17 §. Pykälän 2 momentti muutettaisiin
edellä 5 §:n yhteydessä sanotuin perustein.

27 §. Pykälän 3 momentti muutettaisiin eh-
dotetun toimilupaviranomaista koskevan
muutoksen johdosta.

28 §. Pykälän 2 momentti muutettaisiin eh-
dotetun toimilupaviranomaista koskevan
muutoksen johdosta.

1.10. Laki sijoituspalveluyrityksistä

9 §. Toimilupa. Pykälä muutettaisiin luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 10 §:n 1 mo-
menttiin ehdotettua muutosta vastaavasti si-
ten, että toimiluvan myöntävä viranomainen
olisi Rahoitustarkastus eikä valtiovarainmi-
nisteriö kuten nykyisin ja että kaikista toimi-
lupahakemuksessa annettavista selvityksistä
säädettäisiin valtiovarainministeriön asetuk-
sella. Näitä selvityksiä olisivat muun muassa
riittävä selvitys hakijasta, hakijan tärkeim-
mistä osakkeenomistajista, osakkeenomistaji-
en omistusosuuksista, sijoituspalveluyrityk-
sen toimipaikasta, harjoitettavaksi aiotusta
toiminnasta sekä hallintoa hoitavista henki-
löistä.

10 §. Toimiluvan myöntäminen. Pykälän 1
momenttia muutettaisiin ehdotettua luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 11 §:n 1
momentin muutosta vastaavasti siten, että
toimilupa voitaisiin myöntää myös perustet-
tavalle yritykselle. Lisäksi toimilupa-
edellytyksiä tarkistettaisiin ehdotetun 9 §:n
johdosta.

Pykälän 2 momentissa oleva viittaus toimi-
lupaviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
9 §:ään ehdotettua muutosta ja momenttia

täydennettäisiin lisäksi vastamaan luottolai-
toslain 10 §:ssä olevia vastaavia säännöksiä.

Pykälän 3 momentissa oleva viittaus toimi-
lupaviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
9 §:ään ehdotettua muutosta.

Pykälän 4 momenttia täydennettäisiin yh-
denmukaisesti ehdotetun luottolaitoslain 11
§:n 4 momentin kanssa siten, että toiminnan
aloittamisen edellytyksenä olisi toimiluvan
myöntämisen lisäksi, että perustettava yritys
on rekisteröity.

10 a §. Toimiluvan ilmoittaminen rekiste-
röitäväksi. Pykälässä oleva viittaus toi-
milupaviranomaiseen muutettaisiin vastaa-
maan 9 §:n 1 momenttiin ehdotettua muu-
tosta.

11 §. Toimiluvan ehdot. Pykälän 1 mo-
menttia tarkistettaisiin siten, että Rahoitus-
tarkastus voisi toimiluvan myöntämisen jäl-
keen sijoituspalveluyrityksen hakemuksesta
muuttaa sijoituspalveluyrityksen toimilupaa
siltä osin kuin toimiluvassa on säädetty niistä
3 §:ssä tarkoitetuista sijoituspalveluista ja 16
§:ssä tarkoitetuista muista palveluista, joita
sijoituspalveluyritys saa toimilupansa nojalla
harjoittaa.

Pykälän 2 momentissa oleva viittaus toimi-
lupaviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
9 §:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta. Li-
säksi Rahoitustarkastuksen oikeutta asettaa
toimilupaan rajoittavia ehtoja täsmennettäi-
siin siten, että ehtojen tulee olla sijoituspal-
veluyrityksen valvonnan kannalta tarpeelli-
sia. Ehtojen asettaminen olisi siten voitava
perustella valvonnan tavoitteilla, kuten arvo-
paperimarkkinoiden vakauden tai sijoittajien
edun turvaamisella.

Pykälän 3 momentti kumottaisiin 9 §:n 1
momenttiin ehdotetun toimilupaviranomaista
koskevan muutoksen johdosta ja koska Ra-
hoitustarkastuksen oikeudesta saada valvon-
nan kannalta tarpeellisia tietoja säädettäisiin
yleisesti laissa Rahoitustarkastuksesta.

12 §. Toimiluvan peruuttaminen ja toimin-
nan rajoittaminen. Pykälän 1 momentin joh-
tolauseessa ja 2, 4 ja 5 momentissa olevat
viittaukset toimilupaviranomaiseen muutet-
taisiin vastamaan 9 §:n 1 momenttiin ehdo-
tettua muutosta. Lisäksi 1 momentista pois-
tettaisiin viittaus toimiluvan osittaiseen pe-
ruuttamiseen. Toimiluvan osittaisen peruut-
tamisen sijasta Rahoitustarkastus voisi ehdo-
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tetun 2 momentin mukaisesti määräajaksi ra-
joittaa toimiluvan alaista toimintaa taikka
muuttaa toimiluvan ehtoja, jos se olisi tar-
peen arvopaperimarkkinoiden vakauden tai
sijoittajien aseman turvaamiseksi eikä tilanne
ole korjaantunut toimiluvan ehtojen mukai-
sen toiminnan määräaikaisen rajoittamisen
kautta.

Pykälän 3 momentti kumottaisiin tarpeet-
tomana 9 §:n 1 momenttiin ehdotetun toi-
milupaviranomaista koskevan muutoksen
johdosta ja koska viranomaisen velvol-
lisuudesta kuulla asianosaisia hallintoasioissa
säädetään yleisesti hallintomenettelylaissa.

12 b. Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyh-
teisön johtaminen. Yhdenmukaisesti luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 17 a §:ään eh-
dotettujen muutosten kanssa sijoituspalvelu-
yritysten ja niiden omistajayhteisöjen halli-
tuksen jäseniä ja toimitusjohtajaa koskevia
vaatimuksia täsmennettäisiin sekä lisättäisiin
uusi säännös Rahoitustarkastuksen oikeudes-
ta kieltää henkilöä toimimasta sijoituspalve-
luyrityksen hallituksen jäsenenä tai toimitus-
johtajana.

18 §. Sivuliikkeen perustaminen valtioon,
joka ei kuulu Euroopan talousalueeseen. Py-
kälän 1 momentissa oleva viittaus lupaviran-
omaiseen muutettaisiin vastamaan 9 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta. Lisäksi Ra-
hoitustarkastuksen oikeutta liittää lupaan eh-
toja tarkennettaisiin yhdenmukaisesti luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 27 §:ään ehdo-
tetun muutoksen kanssa.

Pykälän 2 momentissa oleva säännös mi-
nisteriön oikeudesta antaa määräyksiä ha-
kemuksesta esitettävistä tiedoista muutettai-
siin vastaamaan luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain 27 §:ään ehdotettua vastaavaa sään-
nöstä.

19 §. Ulkomaisen sivuliikkeen lakkauttami-
nen. Pykälän 1 momentissa oleva viittaus lu-
paviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan
18 §:ään ehdotettua muutosta.

31 §. Omien varojen vähimmäismäärä ja
sisäisten liiketoimien ilmoittaminen. Pykälän
5 momentissa oleva viittaus toimilupaviran-
omaiseen muutettaisiin vastaamaan 9 §:n 1
momenttiin ehdotettua muutosta.

34 §. Korvausrahaston hallinto. Pykälän 1
momentin 1 kohdassa oleva viittaus toimilu-
paviranomaiseen muutettaisiin vastaamaan 9

§:n 1 momenttiin ehdotettua muutosta.
39 §. Korvausrahaston suoritusvelvollisuu-

den alkaminen. Pykälän 3 momenttia muutet-
taisiin 9 §:n 1 momenttiin ehdotetun toimilu-
paviranomaista koskevan muutoksen johdos-
ta.

42 §. Sijoituspalveluyritysten yhteisvastuu
ja sijoittajien saamisten maksaminen. Pykä-
län 2 momenttia muutettaisiin 9 §:n 1 mo-
menttiin ehdotetun toimilupaviranomaista
koskevan muutoksen johdosta.

45 §. Korvausrahastosta erottaminen. Pykä-
län 2 momenttia muutettaisiin 9 §:n 1 mo-
menttiin ehdotetun toimilupaviranomaista
koskevan muutoksen johdosta.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan en-
nen lain voimaantuloa tehdyn toimilu-
pahakemuksen käsittelyyn sovellettaisiin ha-
kemuksen tekohetkellä voimassaolevaa lain-
säädäntöä.

1.11. Laki ulkomaisen sijoituspalveluyri-
tyksen oikeudesta tarjota sijoituspal-
velua Suomessa

4 a §. Sivuliikkeen lisäsuoja. Pykälän 2
momenttia muutettaisiin 7 §:ään ehdotetun
toimilupaviranomaista koskevan muutoksen
johdosta.

4 a §. Sivuliikkeen erottaminen korvausra-
hastosta. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin
7 §:ään ehdotetun toimilupaviranomaista
koskevan muutoksen johdosta.

6 §. Toimintaoikeuksien peruuttaminen ja
toiminnan rajoittaminen. Pykälän 3 - 5 mo-
menttia muutettaisiin jäljempänä 7 §:ssä eh-
dotetun toimilupaviranomaista koskevan
muutoksen johdosta.

7 §. Sivuliikkeen toimilupa. Pykälässä ole-
va viittaus toimilupaviranomaiseen muu-
tettaisiin vastaamaan sijoituspalveluyrityksis-
tä annetun lain 9 §:n 1 momenttiin ehdotettua
muutosta siten, että toimilupaviranomaisena
olisi valtiovarainministeriön sijasta Rahoitus-
tarkastus.

8 §. Toimiluvan myöntäminen. Pykälässä
olevat viittaukset toimilupaviranomaiseen
muutettaisiin vastaamaan 7 §:ään ehdotettua
muutosta. Lisäksi pykälän 1 momenttia muu-
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tettaisiin siten, että toimilupaviranomaisen
oikeus määrätä korvausrahaston jäsenyyden
ehdoista kumottaisiin, koska sijoituspal-
veluyrityksistä annetun lain 35 §:n 2 momen-
tin mukaan korvausrahaston säännöistä on
käytävä ilmi sivuliikkeen jäsenyyden perus-
teet ja koska viranomaiselle lainkohdassa de-
legoitu harkintavalta on muutoinkin varsin
laaja.

Pykälän 2 momentin sanamuotoa tarkistet-
taisiin vastaamaan sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain 11 §:n 2 momenttia.

8 b §. Sivuliikkeen erottaminen korvausra-
hastosta. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin
7 §:ään ehdotetun toimilupaviranomaista
koskevan muutoksen johdosta.

9 §. Toimiluvan peruuttaminen tai toimin-
nan rajoittaminen. Pykälässä olevat viit-
taukset toimilupaviranomaiseen muutettaisiin
vastamaan edellä 7 §:ään ehdotettua muutos-
ta. Pykälän 3 momentti kumottaisiin edellä
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 12 §:n
3 momentin osalta sanotuin perustein.

12 §. Sijoituspalvelun tarjoamisen vapaus.
Pykälässä oleva viittaus toimilupavi-
ranomaiseen muutettaisiin vastaamaan 7
§:ään ehdotettua muutosta.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan en-
nen lain voimaantuloa tehdyn toimilu-
pahakemuksen käsittelyyn sovellettaisiin ha-
kemuksen tekohetkellä voimassaolevaa lain-
säädäntöä.

1.12. Laki panttilainauslaitoksista

4 §. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin
yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä edellä on
ehdotettu valtiovarainministeriön toimivallan
siirtämisestä lupa-asioissa Rahoitustarkas-
tukselle, että panttilainauslaitoksen toimilu-
van myöntäisi Rahoitustarkastus. Pykälän 2
ja 3 momenttia tarkistettaisiin vastaavasti.
Lisäksi säännöksiä toimiluvan myöntämistä
perustettavalle panttilainauslaitokselle tarkis-
tettaisiin vastamaan, mitä esityksessä ehdote-
taan säädettäväksi toimiluvan myöntämisestä
perustettavalle luottolaitokselle ja sijoitus-
palveluyritykselle.

5 §. Pykälän 2 momenttia muutettaisiin 4

§:n 1 momenttiin ehdotetun toimilupa-
viranomaista koskevan muutoksen johdosta.

5 a §. Pykälän 1 momentin johtolausetta ja
2 ja 3 momenttia muutettaisiin 4 §:n 1 mo-
menttiin ehdotetun toimilupaviranomaista
koskevan muutoksen johdosta.

5 b §. Pykälää muutettaisiin 4 §:n 1 mo-
menttiin ehdotetun toimilupaviranomaista
koskevan muutoksen johdosta.

30 §. Pykälän 3 momenttia muutettaisiin 4
§:n 1 momenttiin ehdotetun toimilupa-
viranomaista koskevan muutoksen johdosta.

Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Ehdotetun siirtymäsäännöksen mukaan en-
nen lain voimaantuloa tehdyn toimi-
lupahakemuksen käsittelyyn sovellettaisiin
hakemuksen tekohetkellä voimassaolevaa
lainsäädäntöä.

1.13. Sijoitusrahastolaki

122 §. Pykälässä olevat viittaukset rahoi-
tustarkastuslain pykäliin muutettaisiin viit-
tauksiksi vastaaviin pykäliin esitykseen sisäl-
tyvään ehdotukseen laiksi Rahoitustarkastuk-
sesta.

1.14. Arvopaperimarkkinalaki

2 luku. Arvopaperien markkinointi, liik-
keeseenlasku ja tiedonantovel-
vollisuus

11 §. Pykälän 4 momentissa olevat viitta-
ukset rahoitustarkastuslain pykäliin muu-
tettaisiin viittauksiksi vastaaviin pykäliin esi-
tykseen sisältyvään ehdotukseen laiksi Ra-
hoitustarkastuksesta. Lisäksi pykälän 4 ja 5
momentissa otettaisiin huomioon se, että Va-
kuutusvalvontaviraston valvottaviin kuuluu
myös muita yhteisöjä kuin vakuutusyhtiöitä.
Siltä osin kuin näihin yhteisöihin tulisivat so-
vellettaviksi arvopaperimarkkinalain velvoit-
teet, momenteissa tarkoitetut poikkeukset
myöntäisi Vakuutusvalvontavirasto
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4 luku. Arvopaperikauppa ja sijoituspalve-
lun tarjoaminen

5 a §. Pykälän 4 momentissa olevat viitta-
ukset rahoitustarkastuslain pykäliin muu-
tettaisiin viittauksiksi vastaaviin pykäliin esi-
tykseen sisältyvään ehdotukseen laiksi Ra-
hoitustarkastuksesta. Lisäksi ehdotetaan, että
momentissa tarkoitettujen arvopaperin ta-
kaisinosto- ja lainaussopimusten ehtojen hy-
väksyntää voisi hakea myös arvopaperinvä-
littäjien yhteisö. Tällainen yhteisö ei ole Ra-
hoitustarkastuksen valvottava, mutta sopi-
musehtojen vakioehtoistumista on syytä edel-
leen edistää. Tällä hetkellä työtä sopimuseh-
tojen vakioehtoistamiseksi on tehnyt Arvopa-
perivälittäjien yhdistys ry.

5 luku. Sisäpiiriä koskevat säännökset

5 §. Pykälän 1 momentti ehdotetaan joh-
donmukaisuuden vuoksi muutettavaksi vas-
taamaan lukuun lailla 1517/2002 toteutettuja
muutoksia. Sisäpiirin omistuksesta pidettä-
viin rekistereihin olisi suoraan lain nojalla
merkittävä omistukset julkisen kaupankäyn-
nin kohteena olevissa osakkeissa ja osakkee-
seen oikeuttavissa arvopapereissa sekä tällai-
siin arvopapereihin oikeuttavissa muissa ar-
vopapereissa. Lisäksi momentissa ehdotetaan
muutettavaksi ilmaus holhottava vastaamaan
holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999)
käytettyä termistöä.

7 luku. Arvopaperimarkkinoiden valvonta

1 §. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin
poistamalla siitä viittaus ohjeiden noudat-
tamisen valvontaan, koska ohjeet eivät ole
sellaisia sitovia normeja, joita valvottavat tai
muut rahoitusmarkkinoilla toimivat olisivat
velvollisia noudattamaan.

Pykälän 2—4 momentti kumottaisiin edellä
ehdotetun lain Rahoitustarkastuksesta 16 §:n
johdosta, johon ehdotetaan lisättäväksi ku-
mottavia momentteja vastaavat säännökset.
Lain sisältö ei merkittävästi muuttuisi..

10 luku. Erinäisiä säännöksiä

3 §. Pykälän 5 momentissa olevat viittauk-

set rahoitustarkastuslain pykäliin muu-
tettaisiin viittauksiksi vastaaviin pykäliin eh-
dotetussa laissa Rahoitustarkastuksessa.

1.15. Laki kaupankäynnistä vakioiduilla
optioilla ja termiineillä

4. luku. Johdannaismarkkinoiden valvonta

3 §. Velvollisuus antaa tietoja. Pykälän 1 ja
2 momentti kumottaisiin ehdotetun Rahoitus-
tarkastuksesta annettavan lain johdosta.
Muutoksen johdosta pykälän otsikkoa muu-
tettaisiin. Lain sisältö ei muuttuisi.

1.16. Laki valtion vakuusrahastosta

19 a §. Yhtiöitä koskevat eräät säännökset.
Pykälässä olevat viittaukset rahoitus-
tarkastuslain pykäliin muutettaisiin viittauk-
siksi vastaaviin pykäliin esitykseen si-
sältyvään ehdotukseen laiksi Rahoitustarkas-
tuksesta.

1.17. Laki perintätoiminnan luvanvarai-
suudesta

1 §. Perintätoiminnan luvanvaraisuus. Py-
kälässä olevat viittaukset rahoitustarkas-
tuslain pykäliin muutettaisiin viittauksiksi
vastaaviin pykäliin esitykseen sisältyvään
ehdotukseen laiksi Rahoitustarkastuksesta.

2. Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan
mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on
hyväksytty ja vahvistettu.

3. Säätämisjärjes tys

Esityksessä ehdotetaan, että toimivalta
myöntää ja peruuttaa rahoitus- ja pääoma-
markkinoilla toimivien toimilupia siirretään
valtiovarainministeriöstä Rahoitustarkastuk-
selle. Päätöksen toimilupa-asioissa tekisi Ra-
hoitustarkastuksessa pääsääntöisesti sen joh-
tokunta. Toimilupien saannin ja peruuttami-
sen edellytyksistä säädetään erikseen laissa
eikä niihin ehdoteta tehtäväksi muutoksia.
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Toimilupia koskevat säännökset ovat laissa
varsin täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Lisäksi
sääntely rakentuu viranomaisen sidotun har-
kintavallan varaan. Näin ollen toimilupia
koskeva sääntely vastaa perustuslakivalio-
kunnan vakiintunutta tulkintaa perustuslain
18 §:n 1 momentin turvaaman elinkeinon ja
ammatin harjoittamisen oikeutta koskevasta
sääntelystä (esim. PeVL 35/1998 vp,
PeVL 23/2000 vp ja PeVL 24/2000 vp) eikä
lupaviranomaisen vaihtuminen valtiovarain-
ministeriöstä Rahoitustarkastukseksi ole lain-
säätämisjärjestyksen kannalta merkitystä.

Ehdotus sisältää eräitä uusia norminanto-
valtuussäännöksiä sekä muutoksia sään-
nöksiin, joiden antaminen on tapahtunut il-
man perustuslakivaliokunnan myö-
tävaikutusta. Luottolaitostoiminnasta annetun
lain 10 §:n 1 momentin mukaan valtiova-
rainministeriön asetuksella säädetään toimi-
lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä.
Rahoitustarkastuksesta annettavan lain 15 §:n
2 momentin mukaan Rahoitustarkastuksella
olisi oikeus antaa määräyksiä muun muassa
valvottavan taloudellista asemaa, omistajia
sekä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevien tietojen säännöllisestä toimittami-
sesta. Mainitun lain 21 §:n mukaan Rahoitus-
tarkastuksella on oikeus antaa kirjanpitomää-
räyksiä valvottaville säännöksessä erikseen
määritellyistä seikoista.

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan
myös muu viranomainen kuin ministeriö
voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeus-
sääntöjä, jos siihen on sääntelyn kohteeseen
liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asialli-
nen merkitys edellytä, että asiasta säädetään
lailla tai asetuksella. Tällaisiin valtuutuksiin
sisältyy asetuksenantovaltuuksiin verrattuna
yleistä tarkkarajaisuutta koskeva pidemmälle
menevä vaatimus, jonka mukaan valtuuden
kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa.
Valtuutuksen tulee lisäksi perustuslain ni-
menomaisen säännöksen mukaan olla so-
veltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Muiden
viranomaisten norminantovalta on perustus-
lain näkökulmasta poikkeuksellista. Perustus-
lakiuudistuksen yhteydessä mainittiin esi-
merkkinä viranomaisen norminantovallasta
tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva
sääntely, johon ei liity merkittävää harkinta-
vallan käyttöä (HE 1/1998 vp, s. 133/II).

Ehdotetut uudet norminantovaltuudet ovat
pääasiassa joko teknisluonteisia yksityis-
kohtia koskevia tai luonteeltaan täytäntöön-
panosäännöksiä. Perustuslakivaliokunta kat-
soi hallituksen esityksestä laiksi rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta sekä la-
eiksi eräiden siihen liittyvien lakien muut-
tamisesta (HE 165/2001 vp) antamassaan
lausunnossa (PeVL 52/2001 vp) rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annettuun
lakiin sisältyvien vastaavan tyyppisten sään-
nösten täyttävän perustuslain vaatimukset.

Ehdotetut Rahoitustarkastuksesta annetta-
van lain 20 ja 21 § sisältävät säännöksiä joi-
den voidaan katsoa puuttuvan sopimusten
pysyvyyteen ja perustuslain mukaiseen omai-
suuden suojaan. Tämän vuoksi näiden sään-
nösten soveltamisen edellytykseksi asetetaan,
että toimivaltuuksien käyttämättä jättäminen
vaarantaisi tallettajien tai valvottavan muiden
velkojien aseman tai rahoitusmarkkinoiden
vakauden taikka muuten aiheuttaisi vakavia
häiriöitä rahoitusmarkkinoiden toiminnalle.
Näiden säännösten osalta toimivaltuuksien
käytölle voitaisiin osoittaa sellainen yhteis-
kunnallisesti painava peruste, että se voisi
syrjäyttää yksityisen edun perustuslain sään-
nösten estämättä.

Ehdotetun Rahoitustarkastustarkastuksesta
annettavan lain 29 §:n mukaan toisen Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion valvon-
taviranomaisella olisi oikeus tarkastaa tällai-
sesta valtiosta olevan luottolaitoksen Suo-
messa olevaa sivukonttoria. Vastaava tarkas-
tusoikeus koskisi ulkomaisen sijoitus-
palveluyrityksen Suomessa olevaa sivuliiket-
tä. Säännös on perustuslain kannalta jossain
määrin ongelmallinen, koska siinä annetaan
ulkomaan viranomaiselle oikeus käyttää Suo-
messa julkista valtaa. Säännös perustuu kui-
tenkin direktiivin 2000/12/EY artiklassa 22
sekä direktiivin 93/23/ETY artiklassa 24
olevaan pakottavaan määräykseen. Lisäksi
luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten val-
vonta on Euroopan talousalueella laajalti har-
monisoitu ja muutenkin yhdenmukaistunut
eikä ulkomaan viranomaisen harjoittama tar-
kastustoiminta siten käytännössä poikkeaisi
merkittävästi Suomen viranomaisen vastaa-
vasta toiminnasta.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain 17 a
§:n ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain



HE 175/2002 vp 81

12 b §:n yritysten johtoa koskevia säännöksiä
ehdotetaan muutettavaksi. Johdon luotetta-
vuuden arviointikriteereitä ehdotetaan täs-
mennettäväksi. Lisäksi mainittuihin pykäliin
ehdotetaan lisättäväksi säännökset Rahoitus-
tarkastuksen oikeudesta kieltää henkilö toi-
mimasta luottolaitoksen tai sijoituspal-
veluyrityksen hallituksen jäsenenä tai toimi-
tusjohtajana. Perustuslakivaliokunta arvioi
hallituksen esityksestä HE 165/2001 vp anta-
massaan lausunnossa (PeVL 52/2001 vp)
voimassa olevia säännöksiä perustuslain 18
§:n 1 momentissa turvatun elinkeinon ja am-
matin harjoittamisen kannalta ja katsoi, että
ne voitiin säätää tavallisessa lainsäätämis-
järjestyksessä.

Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten
johdon luotettavuutta koskevia vaatimuksia
koskevat muutokset täsmentäisivät voimassa
olevan lain säännöksiä. Säännökset eivät
voimassa olevaan lakiin verrattuna lisäisi vi-
ranomaisen harkintavaltaa tai rajoittaisi hen-
kilöiden mahdollisuutta toimia säännösten
tarkoittamissa tehtävissä.

Rahoitustarkastuksella olisi esityksen mu-
kaan myös mahdollisuus kieltää henkilöä
toimimasta luottolaitoksen hallituksen jäse-
nenä tai toimitusjohtajana. Säännöksessä
säädetään myös edellytykset kieltopäätöksen
tekemiselle. Voimassa olevia säännöksiä
koskevissa perusteluissa (HE 165/2001 vp)
todetaan säännösten tarkoituksena olevan
nimenomaisesti antaa valvontaviranomaiselle
mahdollisuus puuttua luottolaitoksen ja sijoi-
tuspalveluyrityksen hallintoon. Kyseisten yri-
tysten ja erityisesti arvioinnin kohteena ole-
vien henkilöiden kannalta se, ettei asiassa
tehdä valituskelpoista päätöstä, on epätyydyt-
tävää. Ehdotetut muutokset korjaisivat tämän
puutteen, koska Rahoitustarkastuksen kielto-
päätöksestä olisi Rahoitustarkastuksesta an-
nettavan lain 41 §:n mukaan mahdollista va-
littaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Lisäksi
Rahoitustarkastuksen olisi asiaa valmistelta-
essa hallintomenettelylain mukaisesti kuul-
tava asianosaisia.

Nykyisen rahoitustarkastuslain 20 §:ssä
säädetään Rahoitustarkastuksen kustannusten
kattamiseksi perittävästä valvontamaksusta.
Valvontamaksu on luonteeltaan rinnastetta-
vissa veroon, jonka suuruuden määräytymis-
perusteista on perustuslain 81 §:n mukaan

säädettävä laissa. Tämän vuoksi lakia on tar-
peen tältä osin muuttaa. Nykyisen lain riittä-
mättömyys tältä osin on kuitenkin ilmennyt
vasta esityksen valmistelun loppuvaiheessa
eikä nykyisin johtokunnan päätöksellä vah-
vistettujen maksuperusteiden siirtäminen lain
tasolle ole mahdollista ilman asian erillistä,
riittävän laaja-alaista ja perusteellista valmis-
telua. Voimassaolevaa säännöstä on sovellet-
tu koko rahoitustarkastuslain voimassaolon
ajan ja valvonnassa olevien maksuosuudet
ovat siten vakiintuneet, minkä vuoksi äkilli-
set muutokset valvontamaksun määräytymis-
perusteisiin saattaisivat lisäksi aiheuttaa mer-
kittäviä ja ennalta arvaamattomia muutoksia
valvonnassa olevien vakiintuneisiin mak-
suosuuksiin. Tämän vuoksi perustuslain vaa-
timukset on katsottu voitavan vallitsevassa ti-
lanteessa ottaa parhaiten huomioon siten, että
nykyisen lain säännös jätetään määräajaksi
voimaan siitä huolimatta, että laki muilta
osin kumottaisiin, ja ehdotetun siirtymäajan
kuluessa valmisteltaisiin erikseen tarvittavat,
perustuslain vaatimukset täyttävät säännökset
Rahoitustarkastuksen toiminnan kustannus-
ten kattamisesta. Ehdotetulla tavalla voitai-
siin varmistaa säännösten riittävän huolelli-
nen valmistelu ja välttää äkilliset muutokset
valvonnassa olevien nykyisiin maksuosuuk-
siin.

Rahoitustarkastuslain 41 §:ssä säädettäisiin
oikeudesta hakea muutosta Rahoitus-
tarkastuksen päätöksiin. Muutoksenhaku-
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä voimassa olevan lain mukaisen yhden
muutoksenhakuasteen sijasta muutoksen-
hakuasteita olisi hallintolainkäyttölain pää-
säännön mukaisesti kaksi. Pykälän 2 momen-
tissa olisi edelleen säännös, että Rahoitustar-
kastuksen päätökset olisivat muutoksenhaus-
ta huolimatta voimassa toistaiseksi, jollei
muutoksenhakuviranomainen toisin päätä.

Pääosa Rahoitustarkastuksen päätöksistä
on luonteeltaan sellaisia, että ne menettävät
merkityksensä, jos niitä ei panna täytäntöön
välittömästi. Perustuslain 21 §:n edellyttämä
oikeusturva on kuitenkin säännöksessä tur-
vattu, koska muutoksenhakuviranomainen
voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Edellä esitetyn perusteella hallitus katsoo,
että ehdotetut lait voidaan hyväksyä ta-
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Voi-
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massa oleva rahoitustarkastuslaki on kui-
tenkin säädetty ilman, että perustuslakivalio-
kunta olisi arvioinut sen säännösten perustus-
lainmukaisuutta, minkä vuoksi perustuslaki-
valiokunnan lausunnon hankkimista esityk-

sestä on pidettävä tarpeellisena.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

Rahoitustarkastuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Rahoitustarkastuksen asema

Rahoitusmarkkinoilla toimivia valvoo
Suomen Pankin yhteydessä oleva Rahoitus-
tarkastus siten kuin tässä ja muussa laissa
säädetään.

Rahoitustarkastuksen hallintoon sovelle-
taan tämän lain lisäksi lakia Suomen Pankista
(214/1998) ja muita Suomen Pankkia koske-
via säännöksiä, jollei tässä laissa toisin sää-
detä.

Rahoitustarkastusta koskevien asioiden kä-
sittely valtioneuvostossa kuuluu valtiovarain-
ministeriölle.

Vakuutus- ja eläkelaitosten ja rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta säädetään
erikseen.

2 §

Tavoite

Rahoitustarkastuksen toiminnan tavoitteena
on luottamuksen säilyminen rahoitus-
markkinoiden toimintaan.

3 §

Tehtävä

Rahoitustarkastus valvoo sen valvottaviksi
säädettyjen rahoituspalvelujen tarjoajien toi-
minnan vakautta ja niiden sekä muiden rahoi-
tusmarkkinoilla toimivien toiminnan luotet-

tavuutta. Rahoitustarkastus ohjaa lisäksi ra-
hoitusmarkkinoilla toimivia noudattamaan
toiminnassaan hyviä menettelytapoja sekä
edistää yleisön tietämystä rahoitusmarkki-
noista.

4 §

Toiminta

Tehtävänsä toteuttamiseksi Rahoitustarkas-
tus

1) myöntää toimilupia valvottaviksi sääde-
tyille ja vahvistaa niiden sääntöjä sekä päät-
tää toimilupien peruuttamisesta;

2) valvoo, että Rahoitustarkastuksen val-
vottaviksi säädetyt noudattavat rahoitusmark-
kinoita koskevia säännöksiä ja niiden nojalla
annettuja määräyksiä sekä sääntöjään ja toi-
milupansa ehtoja;

3) valvoo rahoitusvälineiden liikkeeseen-
laskua ja niillä tapahtuvaa kaupankäyntiä se-
kä selvitys- ja säilytystoimintaa koskevien
säännösten ja niiden nojalla annettujen mää-
räysten noudattamista;

4) antaa lain soveltamisen kannalta tarpeel-
lisia määräyksiä niin kuin laissa erikseen
säädetään;

5) ohjaa ja valvoo säästöpankkitarkastuk-
sen toimintaa;

6) seuraa ja arvioi valvottaviksi säädettyjen
taloudellista asemaa, johtamis-, valvonta- ja
riskienhallintajärjestelmiä, toimintaedelly-
tyksiä sekä toimintaympäristön muutoksia;

7) tekee aloitteita rahoitusmarkkinoilla tar-
vittavasta lainsäädännöstä ja muista tar-
vittavista toimenpiteistä sekä osallistuu lain-
säädännön valmisteluun;
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8) edistää hyvien menettelytapojen noudat-
tamista valvottaviksi säädettyjen ja muiden
rahoitusmarkkinoilla toimivien toiminnassa;

9) edistää rahoitusmarkkinoiden toimintaa
koskevan tietoaineiston saatavuutta;

10) osallistuu viranomaisten kotimaiseen ja
kansainväliseen yhteistyöhön;

11) osallistuu rahoitusjärjestelmän lainvas-
taisen hyväksikäytön estämiseen;

12) suorittaa sille laissa säädetyt muut teh-
tävät.

5 §

Valvottavat

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa

(1607/1993) tarkoitettua luottolaitosta;
2) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa

tarkoitettua vakuusrahastoa ja talletus-
suojarahastoa;

3) ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten
toiminnasta Suomessa annetussa laissa
(1608/1993) tarkoitettua ulkomaisen luotto-
laitoksen sivukonttoria ja edustustoa;

4) sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitet-
tua rahastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä;

5) sijoituspalveluyrityksistä annetussa lais-
sa (579/1996) tarkoitettua sijoituspalvelu-
yritystä;

6) sijoituspalveluyrityksistä annetussa lais-
sa tarkoitettua sijoittajien korvausrahastoa;

7) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetussa laissa (580/1996) tarkoitettua ul-
komaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliiket-
tä ja edustustoa;

8) arvopaperimarkkinalaissa (495/1989)
tarkoitettua arvopaperipörssiä;

9) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja
termiineillä annetussa laissa (772/1988) tar-
koitettua optioyhteisöä;

10) arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua
selvitysyhteisöä ja selvitysosapuolta;

11) arvo-osuusjärjestelmästä annetussa
laissa (826/1991) tarkoitettua arvopaperikes-
kusta ja kirjausrahastoa sekä arvopaperi-
markkinalaissa tarkoitettua selvitysrahastoa;

12) arvo-osuusjärjestelmästä annetussa
laissa tarkoitettua tilinhoitajayhteisöä sekä ti-
linhoitajayhteisön oikeudet saaneen muun

ulkomaisen yhteisön Suomessa sijaitsevaa
toimipaikkaa;

13) panttilainauslaitoksista annetussa laissa
(1353/1992) tarkoitettua panttilainauslaitosta;

14) osuuspankeista ja muista osuuskunta-
muotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1504/2001) tarkoitettua osuuspankkien yh-
teenliittymää ja keskusyhteisöä;

15) luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityk-
sen omistusyhteisöä;

16) yhteisöä, jonka määräysvallassa arvo-
paperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoi-
tetulla tavalla arvopaperipörssi, optioyhteisö,
selvitysyhteisö tai arvopaperikeskus on;

17) rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetussa laissa (44/2002) tarkoi-
tettua ryhmittymän omistusyhteisöä, jos Ra-
hoitustarkastus toimii mainitussa laissa tar-
koitettuna ryhmittymän koordinoivana val-
vontaviranomaisena.

6 §

Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva

Muulla rahoitusmarkkinoilla toimivalla
tarkoitetaan tässä laissa:

1) julkisen kaupankäynnin ja muun arvo-
paperimarkkinalain 3 luvun 16 §:ssä tarkoite-
tun kaupankäyntimenettelyn kohteena olevan
arvopaperin liikkeeseenlaskijaa ja muuta, jo-
ka on velvollinen julkistamaan arvopaperi-
markkinalain 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun esit-
teen;

2) arvopaperimarkkinalain 4 luvun 9 §:ssä
tarkoitettuja meklaria ja arvopaperivälittäjän
palveluksessa olevaa muuta henkilöä;

3) arvopaperimarkkinalain 3 luvun 4 §:n 1
momentin 4 kohdassa tarkoitettua muuta ar-
vopaperipörssissä toimivaa kuin arvopape-
rinvälittäjää ja mainitun luvun 12 a §:ssä tar-
koitetun muun julkisen kaupankäynnin muu-
ta osapuolta kuin arvopaperinvälittäjää sekä
kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja
termiineillä annetun lain 2 luvun 13 §:ssä
tarkoitettua ulkomaista optioyhteisöä ja mai-
nitun luvun 8 §:n 3 momentissa tarkoitettua
muuta optioyhteisössä toimivaa;

4) arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 ja 4
§:ssä ja sijoitusrahastolain 99 §:ssä tarkoitet-
tua ilmoitusvelvollista;
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5) arvopaperimarkkinalain 6 luvun 1 §:ssä
tarkoitetun ostotarjouksen tekijää sekä maini-
tun luvun 6 §:ssä tarkoitettua lunastusvelvol-
lista ja mainitussa pykälässä tarkoitettua
muuta henkilöä;

6) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 9 ja 10 §:n nojalla on velvollinen jul-
kistamaan osakkeiden tai osuuksien hankin-
nan ja luovutuksen;

7) sitä, joka arvopaperimarkkinalain 3 lu-
vun 2 d §:n tai 4 a luvun 3a §:n, kaupan-
käynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetun lain 1 luvun 3 a §:n, sijoitus-
rahastolain 16 §:n, luottolaitostoiminnasta
annetun lain 18 §:n, sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain 14 §:n tai rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetun lain 8 §:n
nojalla on velvollinen tekemään Rahoitustar-
kastukselle ilmoituksen osakkeiden tai
osuuksien hankinnasta ja luovutuksesta.

2 luku

Hallinto

7§

Toimielimet

Rahoitustarkastuksen toimintaa ohjaa joh-
tokunta.

Pankkivaltuustolla on Rahoitustarkastuk-
sessa hallintoon ja toiminnan valvontaan
kuuluvia tehtäviä sen mukaan kuin tässä lais-
sa säädetään.

8 §

Pankkivaltuusto

Pankkivaltuuston tehtävänä on:
1) valvoa Rahoitustarkastuksen toiminnan

yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja tehok-
kuutta;

2) nimittää johtokunnan jäsenet ja varajä-
senet;

3) määrätä yksi valtiovarainministeriön tai
Suomen Pankin ehdotuksen perusteella nimi-
tetyistä johtokunnan jäsenistä johtokunnan
puheenjohtajaksi ja yksi näistä jäsenistä vara-
puheenjohtajaksi sekä johtokunnan esitykses-
tä johtajan sijainen;

4) päättää johtajan palkkauksen, virkava-
pauden ja vuosiloman määräytymisen pe-
rusteista sekä muista tämän virkasuhteeseen
liittyvistä asioista;

5) päättää varoituksen antamisesta johtajal-
le;

6) vahvistaa johtokunnan esityksestä Ra-
hoitustarkastukselle työjärjestys;

7) valvoa johtokunnan jäsenille ja varajä-
senille 34 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvol-
lisuuden noudattamista.

9 §

Johtokunta

Rahoitustarkastuksen johtokuntaan kuuluu
kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä. Jäsenet ja
varajäsenet nimitetään siten, että kaksi jäsen-
tä ja yksi varajäsen nimitetään valtiovarain-
ministeriön ehdotuksen perusteella, yksi jä-
sen ja yksi varajäsen Suomen Pankin ehdo-
tuksen perusteella sekä yksi jäsen ja yksi va-
rajäsen sosiaali- ja terveysministeriön ehdo-
tuksen perusteella. Lisäksi johtokuntaan kuu-
luu Rahoitustarkastuksen johtaja ja Vakuu-
tusvalvontaviraston ylijohtaja. Johtokunnan
jäsenellä ja varajäsenellä on oltava hyvä pe-
rehtyneisyys rahoitusmarkkinoiden toimin-
taan.

Johtokunnan toimikausi on kolme vuotta.
Johtokunta on päätösvaltainen neljän jäse-

nen tai varajäsenen ollessa läsnä. Läsnä ole-
vista yhden on oltava puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertai-
sella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni.

10 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunnalla on seuraavat rahoitusmark-
kinoiden valvontaa koskevat tehtävät:

1) asettaa erityiset tavoitteet Rahoitustar-
kastuksen toiminnalle ja päättää sen toimin-
talinjoista sekä ohjata ja valvoa näiden ta-
voitteiden toteutumista ja toimintalinjojen
noudattamista;

2) päättää säännösten nojalla annettavien
määräysten antamisesta;
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3) päättää Rahoitustarkastuksen kansainvä-
lisessä yhteistyössä noudatettavista peri-
aatteista;

4) huolehtia rahoitusmarkkinoita valvovien
viranomaisten yhteistyön kehittämisestä ja
vahvistaa Vakuutusvalvontaviraston kanssa
tehtävän yhteistyön periaatteet;

5) päättää toimiluvan myöntämisestä val-
vottavalle ja toimilupaehtojen muuttamisesta
sekä toimiluvan peruuttamisesta ja osuus-
pankkien yhteenliittymän purkamisesta sa-
moin kuin valvottavan toiminnan rajoittami-
sesta taikka, jos asiasta päättäminen kuuluu
muulle viranomaiselle, toimiluvan peruutta-
mista tai toiminnan rajoittamista koskevasta
esityksestä;

6) päättää valvottavien sääntöjen vahvista-
misesta;

7) päättää julkisen huomautuksen ja varoi-
tuksen antamisesta;

8) päättää valvottavan velvoittamisesta ryh-
tymään toimenpiteisiin tekemänsä päätöksen
täytäntöönpanon taikka toteuttamansa toi-
menpiteen tai menettelyn peruuttamiseksi tai
oikaisun aikaansaamiseksi;

9) päättää valvottavan varojen jakamisen
rajoittamisesta;

10) tuomita maksettavaksi Rahoitustarkas-
tuksen asettama uhkasakko;

11) päättää luottolaitostoiminnasta annetun
lain 17 a §:n 3 momentissa ja sijoitus-
palveluyrityksistä annetun lain 12 b §:n 3
momentissa tarkoitetusta kiellosta;

12) päättää rahoitusmarkkinoiden yleistä
kehitystä koskevien merkittävien kannan-
ottojen antamisesta julkisuuteen.

Johtokunnalla on seuraavat Rahoitustarkas-
tuksen hallintoa koskevat tehtävät:

1) päättää valvontamaksuista;
2) käsitellä Rahoitustarkastuksen vuotuinen

talousarvio;
3) esittää pankkivaltuuston vahvistettavaksi

Rahoitustarkastuksen työjärjestys;
4) nimittää ja irtisanoa johtajaa lukuun ot-

tamatta Rahoitustarkastuksen ylimmät vir-
kamiehet;

5) päättää nimittämänsä virkamiehen viran-
toimituksesta pidättämisestä ja varoituksen
antamisesta;

6) ratkaista sellaiset Rahoitustarkastuksen
sisäistä hallintoa koskevat asiat, jotka työjär-
jestyksessä sen ratkaistaviksi määrätään;

7) toimittaa vuotuinen kertomus Rahoitus-
tarkastuksen toiminnasta pankkivaltuustolle;

8) antaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään
kerran vuodessa, pankkivaltuustolle ker-
tomus Rahoitustarkastuksen toiminnalle ase-
tetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

Johtokunta voi ottaa ratkaistavakseen asian,
joka lain tai Rahoitustarkastuksen työjärjes-
tyksen mukaan kuuluu johtajan tai muun vir-
kamiehen ratkaistavaksi, jos asia voi merkit-
tävästi vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden va-
kauteen tai muuten merkittävästi rahoitus-
markkinoiden kehitykseen.

Johtokunnalle 1 momentin 2, 5 ja 6 kohdan
mukaan kuuluvaa päätösvaltaa voidaan työ-
järjestyksessä siirtää johtajalle merkityksel-
tään vähäisten asioiden osalta.

11 §

Johtaja

Rahoitustarkastuksen päällikkönä on johta-
ja.

Johtajan nimittää ja erottaa tasavallan pre-
sidentti. Pankkivaltuusto tekee valtioneuvos-
tolle esityksen viran täyttämisestä.

Kelpoisuusehtona johtajan virkaan on vir-
kaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
hyvä perehtyneisyys rahoitusmarkkinoihin ja
käytännössä osoitettu johtamistaito.

Johtajan sijaisena tämän estyneenä ollessa
toimii pankkivaltuuston tähän tehtävään mää-
räämä Rahoitustarkastuksen virkamies.

12 §

Johtajan tehtävät

Johtajan tehtävänä on:
1) johtaa Rahoitustarkastuksen toimintaa ja

tehdä muut kuin johtokunnalle kuuluvat Ra-
hoitustarkastuksen päätökset;

2) vastata siitä, että Rahoitustarkastukselle
kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja
tarkoituksenmukaisesti sekä johtokunnan an-
tamien ohjeiden mukaisesti;

3) vastata johtokunnassa käsiteltävien asi-
oiden asianmukaisesta valmistelusta;

4) pitää johtokunta tietoisena Rahoitustar-
kastuksen toiminnan kautta tietoon tulleista
rahoitusmarkkinoiden kehitykseen vaikutta-
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vista seikoista sekä vastata muista johtokun-
nalle annettavista selvityksistä;

5) nimittää ja irtisanoa muut kuin ylimmät
Rahoitustarkastuksen virkamiehet;

6) päättää nimittämänsä virkamiehen osalta
virantoimituksesta pidättämisestä ja varoi-
tuksen antamisesta.

Jos johtokunnalle kuuluva päätös valvotta-
van toiminnan rajoittamisesta on tehtävä kii-
reellisesti, johtaja voi ratkaista asian. Johta-
jan päätös on saatettava johtokunnan vahvis-
tettavaksi.

Johtajan tehtävistä voidaan antaa tarkempia
määräyksiä työjärjestyksessä. Johtajalle 1
momentin mukaan kuuluvaa ratkaisuvaltaa
voidaan työjärjestyksessä antaa myös Rahoi-
tustarkastuksen muulle virkamiehelle.

13 §

Työjärjestys

Rahoitustarkastuksessa noudatettavasta
asioiden käsittelystä, päätöksenteosta ja vir-
kamiesten tehtävistä sekä Rahoitustarkastuk-
sen muusta sisäisestä hallinnosta annetaan
tarkempia määräyksiä työjärjestyksessä.

3 luku

Valvontavaltuudet

14 §

Koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeus

Rahoitustarkastuksen edustajalla on oikeus
olla läsnä valvottavan päätös- ja hal-
lintovaltaa käyttävien elinten kokouksissa
sekä oikeus kutsua ne koolle tarvittaessa.
Rahoitustarkastuksen edustajalla on oikeus
käyttää kokouksissa puhevaltaa ja saada pöy-
täkirjaan merkityksi ne huomautukset, joihin
hän katsoo olevan aihetta.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun ra-
hasto-osuuden omistajien ja edustajiston ko-
koukseen.

15 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada tar-
kastettavakseen valvottavan toimipaikassa
tehtävänsä suorittamisen kannalta tarpeelliset
valvottavaa ja sen asiakasta koskevat asiakir-
jat ja muut tallenteet sekä saada niistä tar-
peelliset jäljennökset. Rahoitustarkastuksella
on myös oikeus saada tarkastettavakseen
valvottavan tietojärjestelmät sekä kassa- ja
muut rahoitusvarat. Rahoitustarkastuksella
on lisäksi oikeus saada tarkastettavakseen
muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yh-
teisön tai säätiön toimipaikassa tehtävänsä
suorittamisen kannalta tarpeelliset yhteisöä
tai säätiötä koskevat asiakirjat ja muut tallen-
teet sekä saada niistä tarpeelliset jäljennök-
set.

Valvottavan ja muun rahoitusmarkkinoilla
toimivan on ilman aiheetonta viivytystä toi-
mitettava Rahoitustarkastukselle sen pyytä-
mät valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja
selvitykset. Rahoitustarkastus voi antaa mää-
räyksiä valvottavan taloudellista asemaa,
omistajia, sisäistä valvontaa ja riskienhallin-
taa, hallinto- ja valvontaelinten jäseniä ja
toimihenkilöitä sekä toimipaikkoja koskevien
tietojen säännöllisestä toimittamisesta Rahoi-
tustarkastukselle.

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada val-
vottavan ja muun rahoitusmarkkinoilla toi-
mivan yhteisön tai säätiön tilintarkastajalta
kaikki tällä olevat näitä koskevat valvonnan
kannalta tarpeelliset tiedot sekä saada val-
vonnan kannalta tarpeelliset jäljennökset ti-
lintarkastajan hallussa olevista valvottavaa
tai muuta rahoitusmarkkinoilla toimivaa yh-
teisöä tai säätiötä koskevista asiakirjoista ja
tallenteista.

Mitä 1—3 momentissa säädetään valvotta-
vasta, sovelletaan myös suomalaiseen yri-
tykseen, joka kuuluu valvottavan kanssa sa-
maan koti- tai ulkomaiseen konserniin tai
konsolidointiryhmään taikka joka on valvot-
tavan osakkuusyritys. Rahoitustarkastuksella
on lisäksi oikeus saada valvottavalta valvot-
tavan kanssa samaan konserniin tai konsoli-
dointiryhmään kuuluvaa ulkomaista yritystä
ja valvottavan ulkomaista osakkuusyritystä
koskevat 2 momentissa tarkoitetut tiedot sekä
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tarkastettavakseen valvottavalla olevat tällai-
sia tietoja sisältävät asiakirjat ja muut tallen-
teet ja tarpeelliset jäljennökset niistä. Rahoi-
tustarkastuksen oikeudesta saada tietoja val-
vottavan kanssa samaan rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymään kuuluvasta yrityksestä sää-
detään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetussa laissa.

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada tar-
kastettavakseen valvonnan kannalta tarpeel-
liset tiedot sellaisen yrityksen toimipaikassa,
joka toimii valvottavan asiamiehenä tai joka
valvottavan toimeksiannosta hoitaa tämän
kirjanpitoon, tietojärjestelmään tai riskienhal-
lintaan liittyviä tehtäviä.

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada sa-
kon täytäntöönpanosta annetun lain
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekis-
teristä tiedot, jotka ovat tarpeen valvottavan
omistajan, hallituksen jäsenen, toimitusjoh-
tajan tai palveluksessa olevan laissa säädetyn
luotettavuuden selvittämiseksi. Oikeudesta
saada tietoja rikosrekisteristä säädetään erik-
seen.

16 §

Tutkimuksen ilmaisukielto

Rahoitustarkastus voi kieltää antamasta ri-
koksen tai rikkomuksen tutkimiseksi toi-
meenpanemastaan tarkastuksesta tai pyytä-
mistään tiedoista ja selvityksistä tietoa sille,
johon tutkimus kohdistuu, tai muulle henki-
lölle. Kielto on annettava kirjallisena. Kiel-
lon edellytyksiin ja voimassaoloon sovelle-
taan, mitä esitutkintalain (449/1987) 48 §:ssä
säädetään.

Rangaistus 1 momentissa säädetyn kiellon
rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1
tai 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa
säädetä ankarampaa rangaistusta.

17 §

Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus

Valvottavan tilintarkastajan on viipymättä
ilmoitettava Rahoitustarkastukselle val-
vottavaa koskevasta seikasta tai päätöksestä,
jonka hän on saanut tietoonsa tehtäväänsä
suorittaessaan ja jonka voidaan katsoa:

1) olennaisesti rikkovan valvottavaa tai sen
toimintaa koskevia säännöksiä tai niiden no-
jalla annettuja määräyksiä, joissa säädetään
tai määrätään toimilupaa koskevista edelly-
tyksistä tai jotka koskevat toiminnan harjoit-
tamista;

2) vaarantavan valvottavan toiminnan jat-
kumisen; tai

3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muistutukseen tai tilinpäätöksen vahvista-
mista koskevan kielteisen lausunnon esittä-
miseen.

Valvottavan tilintarkastaja on myös velvol-
linen ilmoittamaan Rahoitustarkastukselle
1 momentissa tarkoitetusta seikasta tai pää-
töksestä, jonka hän saa tietoonsa suorittaes-
saan tehtäväänsä valvottavan kanssa samaan
konsolidointiryhmään kuuluvassa yhteisössä
taikka sellaisessa yhteisössä, jolla on kirjan-
pitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoi-
tettu määräysvalta valvottavaan tai johon val-
vottavalla on edellä tarkoitettu määräysvalta.

Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-
kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän pykälän
mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti ai-
heutuneesta taloudellisesta vahingosta.

18 §

Ulkopuolisen asiantuntijan käyttäminen

Rahoitustarkastus voi valvottavan tai muun
rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai
säätiön valvonnan kannalta tarpeellisen asian
selvittämiseksi käyttää tilintarkastajaa tai
muuta ulkopuolista asiantuntijaa. Tällä on
tehtävässään 15 §:n mukaiset oikeudet ja hän
toimii virkavastuulla. Asiantuntijalla on olta-
va tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden riit-
tävä rahoitustoiminnan, kirjanpidon ja oikeu-
dellisten asioiden tuntemus. Asiantuntijan
riippumattomuuteen sovelletaan, mitä
33 §:ssä säädetään.

Rahoitustarkastus voi määrätä asiantuntijan
palkkion maksettavaksi valvottavan tai muun
rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai
säätiön varoista, jos asiantuntijan käyttämi-
selle on erityinen, valvottavan tai muun ra-
hoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai sää-
tiön toiminnasta johtuva syy. Rahoitustarkas-
tuksen on maksettava palkkio, jota ei saada
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perityksi valvottavalta tai muulta rahoitus-
markkinoilla toimivalta yhteisöltä tai säätiöl-
tä.

19 §

Toimeenpanokielto

Rahoitustarkastus voi kieltää valvottavan
tekemän päätöksen tai valvottavan suun-
nitteleman toimenpiteen toteutuksen tai
muun menettelyn, jos se on ristiriidassa ra-
hoitusmarkkinoita koskevien säännösten tai
niiden nojalla annettujen määräysten taikka
valvottavan sääntöjen tai toimiluvan kanssa.

Jos valvottava on pannut 1 momentissa tar-
koitetun päätöksen täytäntöön tai toteuttanut
1 momentissa tarkoitetun muun toimenpiteen
tai menettelyn, Rahoitustarkastus voi velvoit-
taa valvottavan ryhtymään toimenpiteisiin
päätöksen täytäntöönpanon taikka toimenpi-
teen tai menettelyn peruuttamiseksi tai oikai-
sun aikaansaamiseksi. Tämän momentin so-
veltamisen edellytyksenä on, että päätöksen
täytäntöönpano taikka toimenpiteen tai me-
nettelyn toteuttaminen voisi vaarantaa tallet-
tajien tai muiden velkojien aseman tai rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden taikka muuten ai-
heuttaa vakavia häiriöitä rahoitusmarkkinoil-
la.

Mitä tässä pykälässä säädetään valvottavan
tekemästä päätöksestä, sovelletaan vastaavas-
ti sijoitusrahastolaissa tarkoitetun rahasto-
osuuden omistajien ja edustajiston kokouk-
sen tekemään päätökseen.

20 §

Varojen jakamisen rajoittaminen

Jos Rahoitustarkastus katsoo, ettei valvot-
tava, jolle laissa on asetettu vakavaraisuus-
vaatimus, tilinpäätöksessään ole tehnyt riittä-
viä poistoja tai varauksia taikka kirjanpito ei
muutoin anna oikeaa ja riittävää kuvaa val-
vottavan taloudellisesta asemasta, Rahoitus-
tarkastus voi rajoittaa tämän voitonjakokel-
poisten varojen käyttöä muuhun tarkoituk-
seen kuin valvottavan vakavaraisuuden vah-
vistamiseen sekä muuta varojen jakamista
osakkeen- tai osuudenomistajille edellyttäen,
että varojen jakaminen voisi vaarantaa tallet-

tajien tai muiden velkojien aseman tai rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden taikka muuten ai-
heuttaa vakavia häiriöitä rahoitusmarkkinoil-
la.

21 §

Kirjanpitomääräysten antaminen

Rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle ja
luottolaitostoiminnasta annetun lain 30 §:ssä
tarkoitetulle rahoituslaitokselle valvonnan
kannalta tarpeellisia määräyksiä liiketapah-
tumien kirjaamisesta juoksevaan kirjanpitoon
sekä taseen ulkopuolisten vastuiden kirjaami-
sesta poiketen siitä, mitä kirjanpitolain 2 lu-
vun 4-10 §:ssä ja niiden nojalla annetuissa
säännöksissä säädetään.

22 §

Asiamiehen asettaminen

Rahoitustarkastus voi asettaa asiamiehen
valvomaan valvottavan toimintaa, jos sen
asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuut-
ta, varomattomuutta tai väärinkäytöksiä taik-
ka muu erityinen syy sitä edellyttää. Rahoi-
tustarkastus määrää asiamiehelle valvottavan
varoista maksettavan palkkion. Rahoitustar-
kastuksen on maksettava palkkio, jota ei saa-
da perityksi valvottavalta.

Rahoitustarkastus voi määrätä asiamiehen
valvomaan valvottavan omaisuuden rahaksi
muuttoa, kun valvottava on asetettu selvitys-
tilaan tai konkurssiin. Rahoitustarkastus mää-
rää asiamiehen palkkion, joka on maksettava
valvottavan varoista.

Asiamiehellä on tehtävässään 14 ja 15 §:n
mukaiset oikeudet ja hän toimii virka-
vastuulla. Asiamiehellä on oltava tehtävän
laatuun ja laajuuteen nähden riittävä rahoi-
tustoiminnan ja oikeudellisten asioiden tun-
temus. Asiamiehen riippumattomuuteen so-
velletaan, mitä 33 §:ssä säädetään.

23 §

Sijoituspalvelujen tarjoamisen rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi enintään kolmeksi
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kuukaudeksi kieltää sijoituspalveluyritystä
tai luottolaitosta tarjoamasta sijoituspalvelu-
yrityksistä annetussa laissa tarkoitettuja sijoi-
tuspalveluita sekä mainitun lain 16 §:n
1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua säilytys-
ja hoitopalvelua, jos sillä sijoituspalveluyri-
tyksen tai luottolaitoksen taloudellisen tilan
perusteella on aihetta epäillä, että sijoituspal-
veluyritystä tai luottolaitosta ilmeisesti uhkaa
maksukyvyttömyys ja että sijoittajien kor-
vausrahasto voi ilmeisesti joutua korvaamaan
sijoittajien saamiset.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen Suomes-
sa olevaa sivuliikettä ja ulkomaisen luottolai-
toksen Suomessa olevaa sivukonttoria, jos
ulkomainen sijoituspalveluyritys tai ulko-
mainen luottolaitos on Suomessa sijoittajien
korvausrahaston jäsen.

24 §

Uhkasakko

Jos valvottava tai muu rahoitusmarkkinoil-
la toimiva toiminnassaan laiminlyö noudattaa
rahoitusmarkkinoita koskevia säännöksiä tai
niiden nojalla annettuja määräyksiä taikka
valvottava laiminlyö noudattaa sääntöjään
taikka toimilupansa ehtoja, Rahoitustarkastus
voi uhkasakolla velvoittaa valvottavan tai
muun rahoitusmarkkinoilla toimivan täyttä-
mään velvollisuutensa, jos laiminlyönti ei ole
vähäinen.

Rahoitustarkastus voi uhkasakolla velvoit-
taa valvottavan tai muun rahoitusmarkki-
noilla toimivan yhteisön tai säätiön tilintar-
kastajan ja 15 §:n 4 momentissa tarkoitetun
yrityksen täyttämään velvollisuutensa, jos
nämä laiminlyövät noudattaa, mitä niiden
velvollisuudeksi 15 §:ssä säädetään ja lai-
minlyönti ei ole vähäinen.

Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi Ra-
hoitustarkastus.

4 luku

Hallinnolliset seuraamukset

25 §

Julkinen huomautus

Rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle ja
muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle yh-
teisölle tai säätiölle julkisen huomautuksen,
jos tämä tahallaan tai huolimattomuudesta
menettelee rahoitusmarkkinoita koskevien
säännösten tai niiden nojalla annettujen mää-
räysten taikka toimilupansa ehtojen vastai-
sesti eikä asia kokonaisuutena harkiten anna
aihetta ankarampiin toimenpiteisiin.

Julkinen huomautus voidaan lisäksi antaa 1
momentissa säädetyin edellytyksin 6 §:ssä
tarkoitetulle luonnolliselle henkilölle, jos tä-
mä menettelee häntä henkilökohtaisesti vel-
voittavien 1 momentissa tarkoitettujen sään-
nösten tai määräysten vastaisesti.

Julkisesta huomautuksesta on siitä tiedotet-
taessa käytävä ilmi, onko sen antamista kos-
kevaan Rahoitustarkastuksen päätökseen ha-
ettu muutosta. Jos muutoksenhakuviranomai-
nen kumoaa tässä pykälässä tarkoitetun pää-
töksen, Rahoitustarkastuksen on tiedotettava
muutoksenhakuviranomaisen päätöksestä
vastaavalla tavalla kuin se on tiedottanut jul-
kisen huomautuksen antamisesta.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei vaikuta
Rahoitustarkastuksen velvollisuuteen tuottaa
ja jakaa tietoa toiminnastaan siten kuin siitä
erikseen säädetään.

26 §

Julkinen varoitus

Rahoitustarkastus voi antaa 25 §:ssä maini-
tulle julkisen varoituksen, jos mainitussa py-
kälässä tarkoitettu menettely tai laiminlyönti
on jatkuvaa tai toistuvaa taikka muuten niin
moitittavaa, ettei julkista huomautusta ole pi-
dettävä riittävänä. Julkiseen varoitukseen so-
velletaan muuten, mitä, mitä 25 §:ssä sääde-
tään julkisesta huomautuksesta.
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5 luku

Valvontayhteistyö ulkomaan valvontaviran-
omaisen kanssa

27 §

Markkinariskien valvonta

Rahoitustarkastuksen on toimittava yhteis-
työssä luottolaitoksen ja sijoituspalvelu-
yrityksen Euroopan talousalueeseen kuulu-
van kotivaltion valvontaviranomaisen kanssa
sellaisten markkinariskien valvonnassa, jotka
ovat syntyneet Suomen rahoitusmarkkinoilla
suoritetuista toimista.

28 §

Ulkomailla olevan sivukonttorin ja sivuliik-
keen isäntävaltion lainsäädännön noudatta-

misen valvonta

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valvontaviranomaisen ilmoitettua, että suo-
malainen luottolaitos sivukonttoristaan tai si-
joituspalveluyritys sivuliikkeestään tai muu-
toin palveluja tarjotessaan ei noudata voi-
massa olevia säännöksiä, Rahoitustarkastuk-
sen on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpitei-
siin sen varmistamiseksi, että säännösten vas-
tainen toiminta lopetetaan. Rahoitustarkas-
tuksen on myös ilmoitettava tuon valtion
valvontaviranomaiselle niistä toimenpiteistä,
joihin se on ryhtynyt.

29 §

Suomeen sijoittuneen sivukonttorin ja sivu-
liikkeen tarkastaminen

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valvontaviranomainen voi suorittaa tai suori-
tuttaa tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen
luotto- tai rahoituslaitoksen sivukonttorissa
tai sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeessä
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen
valvonnan kannalta tarpeellisen tarkastuksen
ilmoitettuaan asiasta ensin Rahoitustarkas-
tukselle.

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valvontaviranomaisen pyynnöstä Rahoitus-

tarkastus voi toimivaltansa puitteissa tehdä
tarkastuksen tuosta valtiosta Suomeen sijoit-
tuneen luotto- tai rahoituslaitoksen sivukont-
torissa tai sijoituspalveluyrityksen sivuliik-
keessä tai muulla tavoin varmistaa sivukont-
toria tai sivuliikettä koskevien tietojen oi-
keellisuuden.

30 §

Ulkomaiseen luotto- tai rahoituslaitokseen
tai sijoituspalveluyritykseen kohdistuvista

toimenpiteistä ilmoittaminen

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion val-
vontaviranomaiselle, jos tuosta valtiosta Suo-
meen sijoittuneen tai palveluja tarjoavan
luotto- tai rahoituslaitoksen tai sijoituspalve-
luyrityksen toiminta on säännösten tai mää-
räysten vastaista eikä se ole ryhtynyt Rahoi-
tustarkastuksen vaatimiin toimenpiteisiin
säännösten tai määräysten vastaisen toimin-
nan lopettamiseksi.

31 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus ulkomai-
seen konsolidointiryhmään kuuluvassa suo-

malaisessa yrityksessä

Rahoitustarkastuksella on oikeus suorittaa
tarkastus Suomessa olevassa yrityksessä, jo-
ka kuuluu ulkomaisen luottolaitoksen tai si-
joituspalveluyrityksen konsolidointiryhmään,
ja tällaisen yrityksen emoyrityksen Suomessa
olevassa tytäryrityksessä, jos kyseisen valti-
on rahoitustoimintaa valvovalla viranomai-
sella on toimivalta tarkastaa tällaista yritystä
ja viranomainen pyytää tarkastusta konsoli-
doidun valvonnan suorittamiseksi.

Jos toisen valtion rahoitustoimintaa valvo-
valla viranomaisella on tarvetta tarkastaa
Suomessa 1 momentissa tarkoitettua yritystä
koskevia konsolidoidun valvonnan kannalta
olennaisia tietoja, sen on pyydettävä Rahoi-
tustarkastukselta tarkastuksen suorittamista.
Rahoitustarkastuksen on täytettävä pyyntö
joko suorittamalla tarkastus itse tai antamalla
pyynnön esittäneen viranomaisen osallistua
viraston suorittamaan tarkastukseen.
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6 luku

Rahoitustarkastuksen virkamiehiä koskevat
säännökset

32 §

Sovellettavat säännökset

Rahoitustarkastuksen virkamiehistä, virois-
ta ja virkasuhteista on voimassa, mitä tässä
laissa ja soveltuvin osin Suomen Pankin vir-
kamiehistä annetussa laissa (1166/1998) sää-
detään.

33 §

Riippumattomuus

Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenen,
varajäsenen ja virkamiehen on tehtävässään
oltava valvottavasta ja muusta rahoitusmark-
kinoilla toimivasta yhteisöstä tai säätiöstä
riippumaton eikä hän saa kuulua valvottavan
eikä muun rahoitusmarkkinoilla toimivan yh-
teisön tai säätiön hallintoneuvostoon, halli-
tukseen, edustajistoon, isäntiin tai tilintarkas-
tajiin eikä olla valvottavan tai muun rahoitus-
markkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön
palveluksessa. Pykälässä tarkoitettujen hen-
kilöiden esteellisyyteen sovelletaan, mitä hal-
lintomenettelylaissa (598/1982) säädetään.

34 §

Ilmoitusvelvollisuus

Valvottavalta saamastaan luotosta taikka
valvottavan hänen puolestaan myöntämästä
takauksesta tai muusta vastuusitoumuksesta
on Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäse-
nen, varajäsenen ja Rahoitustarkastuksen
virkamiehen ilmoitettava Rahoitustarkastuk-
sen johtokunnan pitämään luetteloon.

Rahoitustarkastuksen johtokunnan jäsenel-
lä, varajäsenellä ja virkamiehellä on arvopa-
perimarkkinalain 5 luvun säännöksiä vastaa-
va ilmoitusvelvollisuus Rahoitustarkastuksen
johtokunnan pitämään luetteloon.

35 §

Tehtävästä pidättäminen

Jos johtokunnan jäsen tai varajäsen on
syytteessä rikoksesta tai tutkimuksen alaisena
rikoksesta, pankkivaltuusto voi määrätä hä-
net syytteen tai tutkimuksen ajaksi pidätettä-
väksi tehtävästään ja menettämään palkkio-
etunsa.

7 luku

Erinäiset säännökset

36 §

Oikeus ja velvollisuus antaa tietoja

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netussa laissa (621/1999) säädetyn sa-
lassapitovelvollisuuden estämättä Rahoitus-
tarkastuksella on oikeus antaa tietoja Vakuu-
tusvalvontavirastolle tai muulle rahoitus-
markkinoita valvovalle tai niiden toimivuu-
desta vastaavalle viranomaiselle tai sellaisel-
le yhteisölle, joka kotimaassaan lain nojalla
hoitaa vastaavaa tehtävää kuin Rahoitustar-
kastus, ja Valtion vakuusrahastolle niiden
tehtävien hoitamista varten sekä esitutkinta-
ja syyttäjäviranomaiselle rikoksen selvittämi-
seksi. Lisäksi Rahoitustarkastuksella on oi-
keus antaa valvottavan tai muun rahoitus-
markkinoilla toimivan yhteisön tai säätiön
selvitystila- tai konkurssimenettelyyn osalli-
sena olevien toimielinten valvonnasta vas-
tuussa olevalle viranomaiselle tietoja, jotka
liittyvät valvottavan tai muun rahoitusmark-
kinoilla toimivan yhteisön tai säätiön selvi-
tystila- tai konkurssimenettelyyn, ja valvot-
tavan tai muun rahoitusmarkkinoilla toimi-
van yhteisön tai säätiön tilintarkastajan val-
vonnasta vastuussa olevalle viranomaiselle
tietoja, jotka liittyvät valvottavan tai muun
rahoitusmarkkinoilla toimivan yhteisön tai
säätiön tilintarkastajan valvontaan.

Rahoitustarkastuksella on oikeus ilmoittaa
valvottaville, jos samalla velallisella ha-
vaitaan olevan niiltä huomattavia sitoumuk-
sia tai velvoitteita taikka jos on syytä epäillä
jonkun niiden asiakkaan toiminnan aiheutta-
van niille vahinkoa. Lisäksi Rahoitustarkas-
tuksella on oikeus antaa valvottavaa koskevia
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tietoja arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulle
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetulle julki-
sen kaupankäynnin järjestäjälle ja selvi-
tysyhteisölle ja kaupankäynnistä vakioiduilla
optioilla ja termiineillä annetussa laissa tar-
koitetulle optioyhteisölle, jos tietojen an-
taminen on tarpeen niille säädetyn valvonta-
tehtävän tai niiden harjoittaman selvitys-
toiminnan luotettavuuden turvaamiseksi.

Rahoitustarkastus ei saa luovuttaa toisen
valtion valvontaviranomaiselta taikka toi-
sessa valtiossa suoritetussa tarkastuksessa
saatuja salassa pidettäviä tietoja edelleen, el-
lei tiedon antanut valvontaviranomainen
taikka sen ulkomaan muu asianomainen val-
vontaviranomainen, jossa tarkastus on suori-
tettu, ole antanut siihen nimenomaista suos-
tumusta. Näitä tietoja voidaan käyttää ainoas-
taan tämän lain mukaisten tehtävien hoitami-
seen tai niihin tarkoituksiin, joita varten
suostumus on annettu.

Rahoitustarkastuksen on viipymättä annet-
tava valtiovarainministeriölle ja Suomen
Pankille hallussaan olevat tiedot asioista, jot-
ka saattavat vaarantaa rahoitusmarkkinoiden
vakauden tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä
rahoitusjärjestelmän toiminnassa.

37 §

Muutoksenhaku

Rahoitustarkastuksen päätöksestä saa valit-
taa Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään
valituksen tekemisestä valtioneuvoston ja
ministeriön päätökseen, jollei muualla laissa
toisin säädetä.

Rahoitustarkastuksen antama päätös, josta
on valitettu, voidaan muutoksenhausta huo-
limatta panna täytäntöön, jollei muutoksen-

hakuviranomainen toisin määrää tai asiasta
muualla laissa toisin säädetä.

Mitä 2 momentissa säädetään, ei kuiten-
kaan sovelleta Rahoitustarkastuksen pää-
tökseen, joka koskee toimiluvan peruuttamis-
ta tai sääntöjen vahvistamisen peruuttamista.

8 luku

Voimaantulo

38 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta
20 ja sillä kumotaan 11 päivänä kesäkuuta
1993 annettu rahoitustarkastuslaki
(503/1993) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, kumottavan rahoitustarkastuslain 20
§:ää sovelletaan 31.12.2004 saakka.

Rahoitustarkastuslailla kumotun lain
1273/1990 26 §:n säännöstä Suomen Pankin
vastuusta pankkitarkastusviraston sopimus-
velvoitteista noudatetaan edelleen tämän lain
voimaantulon jälkeen.

Kumottavan lain nojalla nimitetyn Rahoi-
tustarkastuksen johtokunnan toimikausi päät-
tyy tämän lain voimaantullessa. Ennen lain
voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin
toimenpiteisiin tämän lain 9 §:ssä tarkoitetun
johtokunnan jäsenten ja varajäsenten nimit-
tämiseksi sekä 13 §:ssä tarkoitetun työjärjes-
tyksen vahvistamiseksi.

Muussa laissa olevaa viittausta tällä lailla
kumottavaan rahoitustarkastuslakiin kat-
sotaan merkitsevän viittausta tähän lakiin.

—————
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2.

Laki

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993)

17 §:n 1 momentin 1 kohta,
muutetaan 8 §:n 3 momentti, 10 §, 11 §:n 1 momentin johtolause ja 2 momentti, 11 a §,

12 §:n 1 momentin johtolause ja 3-5 ja 7 momentti, 17 a, 27 ja 28 §, 65 p §, 70 §:n 3 moment-
ti, 80 § ja 104 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 3 momentti, 70 §:n 3 momentti ja 80 § laissa 1340/1997,
10 § osaksi laeissa 524/1998 ja 570/1996, 11 a § ja 12 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1500/2001,
12 §:n 5 ja 7 momentti mainitussa laissa 570/1996, 65 p § mainitussa laissa 524/1998 ja 17 a §
laissa 45/2002, sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 949/1996, uusi 1 momentti, jolloin ny-
kyiset 1 ja 2 momentti siirtyvät muutettuina 2 ja 3 momentiksi, sekä uusi 4 momentti, seuraa-
vasti:

8 §

Toiminimi

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi antaa talletuspankin

konsolidointiryhmään kuuluvalle yritykselle
luvan käyttää toiminimessään nimitystä
”pankki” tai viittausta talletuspankin toimin-
taan.

10 §

Toimilupa

Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
luottolaitoksen toimiluvan. Toimilupahake-
mukseen liitettävistä selvityksistä säädetään
valtiovarainministeriön asetuksella.

Talletuspankin toimilupahakemuksesta on
pyydettävä talletussuojarahaston lausunto.
Toimilupahakemuksesta on lisäksi pyydettä-
vä sijoittajien korvausrahaston lausunto, jos
luottolaitos voi yhtiöjärjestyksensä mukaan
tarjota sijoituspalveluja. Toimilupaa hakevan
yhteisön ollessa toisessa Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saa-
neen luottolaitoksen tytäryritys tai tällaisen

luottolaitoksen emoyrityksen tytäryritys, ha-
kemuksesta on pyydettävä tuon valtion rahoi-
tusmarkkinoita valvovan valvontaviranomai-
sen lausunto. Samoin menetellään, jos toimi-
lupaa hakevan yhteisön määräämisvalta on
samoilla luonnollisilla tai oikeushenkilöillä
kuin tällaisessa luottolaitoksessa.

Rahoitustarkastuksen on annettava luotto-
laitoksen toimilupaa koskeva päätös kuuden
kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanot-
tamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen,
siitä kun hakija on antanut asian ratkaisemis-
ta varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.
Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin aina
tehtävä 12 kuukauden kuluessa hakemuksen
vastaanottamisesta.

Jos päätöstä ei ole annettu 3 momentissa
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä vali-
tuksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdis-
tuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös
on annettu. Rahoitustarkastuksen on ilmoitet-
tava päätöksen antamisesta muutoksenhaku-
viranomaiselle, jos päätös on annettu valituk-
sen jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun
valituksen tekemisestä ja käsittelystä on
muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
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11 §

Toimiluvan myöntäminen

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua, että
luottolaitos täyttää 2 momentissa säädetyt
toimiluvan yleiset edellytykset sekä muualla
tässä laissa luottolaitokselle säädetyt vaati-
mukset. Toimilupa voidaan myöntää myös
perustettavalle luottolaitokselle ennen sen re-
kisteröimistä.

Toimiluvan myöntämisen yleiset edelly-
tykset ovat:
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
luottolaitoksen liiketoimintaa koskevia, val-
vonnan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja eh-
toja. Rahoitustarkastus voi toimiluvan myön-
tämisen jälkeen luottolaitoksen hakemukses-
ta muuttaa toimiluvan ehtoja.

Luottolaitos voi aloittaa toimintansa, jollei
toimiluvan ehdoista muuta johdu, vä-
littömästi sen jälkeen, kun toimilupa on
myönnetty ja luottolaitos on toimittanut Ra-
hoitustarkastukselle 17 §:ssä tarkoitetut tie-
dot sekä, jos toimilupa on myönnetty perus-
tettavalle yritykselle, yritys on rekisteröity.

11 a §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
milupa rekisteröitäväksi. Talletuspankin toi-
milupa on lisäksi ilmoitettava tiedoksi talle-
tussuojarahastolle ja sijoituspalveluja tarjoa-
van luottolaitoksen toimilupa sijoittajien kor-
vausrahastolle. Perustettavalle yritykselle
myönnetty toimilupa rekisteröidään samalla
kun yritys rekisteröidään.

12 §

Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan ra-
joittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa luottolai-
toksen toimiluvan, jos
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksen on peruutettava toi-

milupa, kun luottolaitos on asetettu kon-
kurssiin tai selvitysmiehet ovat antaneet sel-
vitystilaa koskevan lopputilityksen.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
miluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi.
Toimiluvan peruuttaminen on lisäksi ilmoi-
tettava tiedoksi talletussuojarahastolle, va-
kuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahastol-
le, jos luottolaitos on rahaston jäsen.

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
luottolaitoksen toimiluvan mukaista toimin-
taa ja, jos asiantilaa ei ole saatu korjatuksi
määräajassa, määräajan päättymisen jälkeen
muuttaa toimiluvan ehtoja toiminnan pysy-
väksi rajoittamiseksi, jos luottolaitoksen hoi-
dossa on todettu taitamattomuutta tai varo-
mattomuutta ja on ilmeistä, että toiminnan
jatkaminen voi vakavasti vahingoittaa rahoi-
tusmarkkinoiden vakautta, maksujärjestelmi-
en häiriötöntä toimintaa tai velkojien etua.
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksen on peruuttaessaan
toimiluvan luottolaitokselta, joka toimii
myös toisessa Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa valtiossa, taikka rajoittaessaan tällai-
sen luottolaitoksen toimiluvan mukaista toi-
mintaa, ilmoitettava päätöksestään asian-
omaisen valtion valvontaviranomaiselle.

17 a §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön johtami-
nen

Luottolaitoksen hallituksen ja toimitusjoh-
tajan tulee johtaa luottolaitosta ammat-
titaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten lii-
keperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen jä-
senten ja toimitusjohtajan on oltava luotetta-
via henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja
joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on
lisäksi oltava sellainen yleinen luottolaitos-
toiminnan tuntemus kuin luottolaitoksen toi-
minnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tar-
peen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lain-
voiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangais-
tukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
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daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton luottolaitoksen hallituksen jäse-
neksi tai toimitusjohtajaksi.

Rahoitustarkastus voi määräajaksi, enin-
tään viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä toi-
mimasta luottolaitoksen hallituksen jäsenenä
tai toimitusjohtajana, jos

1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavas-
ti vahingoittaa luottolaitoksen vakaata toi-
mintaa, tallettajien tai sijoittajien asemaa
taikka velkojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti omistusyhteisöön. Omis-
tusyhteisön on ilmoitettava 1 momentissa
tarkoitettujen hallintohenkilöidensä muutok-
sista viipymättä Rahoitustarkastukselle.

27 §

Sivukonttorin perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
konttorin muuhun kuin Euroopan talo-
usalueeseen kuuluvaan valtioon, on haettava
lupa sivukonttorin perustamiseen Rahoitus-
tarkastukselta. Lupa on myönnettävä, jos si-
vukonttorin valvonta on riittävästi järjestettä-
vissä ja jos sivukonttorin perustaminen ei
luottolaitoksen hallinto ja taloudellinen tila
huomioon ottaen ole omiaan vaarantamaan
luottolaitoksen toimintaa. Lupahakemuksesta
on pyydettävä Suomen Pankin lausunto. Ra-
hoitustarkastuksella on oikeus luvan hakijaa
kuultuaan asettaa lupaan sivukonttorin toi-
mintaa koskevia, valvonnan kannalta tarpeel-
lisia rajoituksia ja ehtoja.

Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
säädetään valtiovarainministeriön asetuk-
sella.

28 §

Ulkomailla olevan sivukonttorin lakkautta-
minen

Jos luottolaitos ei täytä 26 ja 27 §:ssä sää-
dettyjä edellytyksiä, Rahoitustarkastus voi

asettaa määräajan asiantilan korjaamiseksi ja,
jollei vaatimusta täytetä määräajan kuluessa,
soveltuvin osin noudattaa, mitä 12 §:ssä sää-
detään.

65 p §

Toimiluvan peruuttaminen sekä tallettajien ja
sijoittajien saamiset

Päättäessään 12 §:n nojalla talletuspankin
toimiluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä tallettajien saamiset
maksettaviksi talletussuojarahaston varoista.
Päättäessään 12 §:n nojalla luottolaitoksen
toimiluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä sijoittajien saamiset
maksettaviksi sijoittajien korvausrahastosta
siten kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 6 luvussa säädetään.

70 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset

— — — — — — — — — — — — — —
Jos luottolaitoksen asiakasriski tai suurten

asiakasriskien yhteismäärä ylittää 1 tai 2
momentissa säädetyn rajan, luottolaitoksen
on välittömästi ilmoitettava siitä Ra-
hoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toimenpi-
teisiin asiakasriskejä koskevien vaatimusten
täyttämiseksi. Rahoitustarkastuksen on, saa-
tuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai muu-
ten tiedon 1 tai 2 momentissa säädettyjen ra-
jojen ylittymisestä, asetettava määräaika,
jonka kuluessa luottolaitoksen on toimiluvan
peruuttamisen uhalla täytettävä 1 ja 2 mo-
mentissa säädetty vaatimus. Jos vaatimusta ei
ole määräajan päättymisen jälkeenkään täy-
tetty, Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta.

80 §

Omien varojen ja konsolidoitujen omien va-
rojen kartuttamisvelvollisuus

Jos luottolaitoksen omat varat tai konsoli-
doidut omat varat vähenevät alle tässä laissa
säädetyn vähimmäismäärän, luottolaitoksen
tai omistusyhteisön on viipymättä ilmoitetta-
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va siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä
toimenpiteisiin omien varojen määrää koske-
vien vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustar-
kastuksen on, saatuaan edellä tarkoitetun il-
moituksen tai muuten tiedon omien varojen
tai konsolidoitujen omien varojen vähenemi-
sestä alle laissa säädetyn määrän, asetettava
määräaika, jonka kuluessa luottolaitoksen
omia varoja ja konsolidoituja omia varoja
koskeva vaatimus on toimiluvan peruuttami-
sen uhalla täytettävä. Jos vaatimusta ei ole
määräajan päättymisen jälkeenkään täytetty,
Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen toimi-
luvan peruuttamisesta.

104 §

Omien varojen vähimmäismäärä

— — — — — — — — — — — — — —
Omien varojen vähenemiseen alle tässä py-

kälässä säädetyn määrän sovelletaan, mitä
80 §:ssä säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toi-

milupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

—————

3.

Laki

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä joulu-

kuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 7 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti, 17 ja 19 §, 20 §:n
1—4 momentti ja 22 §:n 1 momentti, seuraavasti:

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-
dä, ellei samalla rekisteröidä 1 momentissa
tarkoitettua toimilupaa.

14 §
Rahoitustarkastus voi tämän luvun mukai-

sesti luottolaitoksen hakemuksesta peruuttaa
sen toimiluvan ilman, että luottolaitos olisi
asetettava selvitystilaan.
— — — — — — — — — — — — — —

17 §
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava

14 §:ssä tarkoitettu päätös rekisteröitäväksi.
Toimiluvan peruuttaminen tulee voimaan,
kun päätös on rekisteröity.

19 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään luot-

tolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta sa-
malla määrättävä luottolaitos selvitystilaan,
jollei 5 luvun säännöksistä muuta johdu. Sel-
vitystila alkaa, kun toimiluvan peruuttamista
ja selvitystilaan määräämistä koskeva Rahoi-
tustarkastuksen päätös on tehty.

20 §
Rahoitustarkastuksen tehdessä päätöksen

luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan,
sen on samalla valittava yksi tai useampi sel-
vitysmies. Selvitysmiehiin sovelletaan muu-
ten, mitä osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:ssä sää-
detään. Osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua määräystä voi hakea
myös Rahoitustarkastus sen lisäksi, mitä
mainitussa lainkohdassa säädetään.
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Selvitysmiesten on tehtävä osakeyhtiölain
13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus talle-
tussuojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoit-
tajien korvausrahastolle, jos luottolaitos on
rahaston jäsen, sekä, jos ilmoitus perustuu
muuhun kuin 19 §:ssä tarkoitettuun päätök-
seen, Rahoitustarkastukselle.

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava koolle
luottolaitoksen yhtiökokous päättämään toi-
menpiteistä luottolaitoksen sulautumisesta
toiseen luottolaitokseen tai toimilupaedelly-
tysten korjaamisesta muulla tavalla taikka
luottolaitoksen purkamisesta.

Selvitysmiesten on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimiluvan peruuttamista vii-
vytyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edel-

lytyksiä ei enää ole tai selvityksen tar-
koituksenmukainen jatkaminen ei enää edel-
lytä toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

22 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoi-
tettava hakemuksesta Rahoitustarkastukselle.
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä
enintään kuukaudella, jos Rahoitustarkastus
esittää tätä koskevan pyynnön viikon kulues-
sa tässä momentissa tarkoitetun ilmoituksen
vastaanottamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
—————

4.

Laki

säästöpankkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 76 §:n 5 mo-

mentti, 84 §:n 4 momentti, 101 §:n 2 momentin 2 kohta, 103 §, 104 §:n 1 ja 3 momentti,
108 §, 110 §:n 2 momentti ja 119 §:n 1 momentti, seuraavasti:

76 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-
dä, ellei samalla rekisteröidä sulautumisessa
syntyvälle säästöpankille myönnettyä toimi-
lupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

84 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jakautumista ei saa rekisteröidä, ellei sa-
malla rekisteröidä jakautumisessa perus-
tettavalle säästöpankille myönnettyä toimilu-
paa.
— — — — — — — — — — — — — —

101 §
— — — — — — — — — — — — — —

Säästöpankki voidaan asettaa selvitysti-
laan:
— — — — — — — — — — — — — —

2) Rahoitustarkastuksen päätöksellä peruu-
tettaessa säästöpankin toimilupa luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 12 §:n pe-
rusteella.
— — — — — — — — — — — — — —

103 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään toi-

miluvan peruuttamisesta samalla määrättävä
säästöpankki selvitystilaan.

Selvitystila alkaa välittömästi, kun toimilu-
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van peruuttamista ja selvitystilaan mää-
räämistä koskeva Rahoitustarkastuksen pää-
tös on tehty.

104 §
Kun säästöpankki tai Rahoitustarkastus te-

kee päätöksen selvitystilasta, on samalla va-
littava yksi tai useampia selvitysmiehiä halli-
tuksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen hal-
lintoneuvoston tilalle. Mitä muualla laissa
säädetään hallituksesta ja sen jäsenistä, on
soveltuvin osin voimassa selvitysmiehistä,
jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — — —

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava koolle
säästöpankin isäntien kokous päättämään
toimenpiteistä säästöpankin sulautumisesta
toiseen säästöpankkiin tai toimilupaedelly-
tysten korjaamisesta muulla tavalla taikka
säästöpankin purkamisesta.

108 §
Kun isäntien kokous tai Rahoitustarkastus

on tehnyt päätöksen säästöpankin aset-
tamisesta selvitystilaan, selvitysmiesten on
viivytyksettä tehtävä selvitystilaa koskevasta
päätöksestä ja selvitysmiesten valinnasta il-
moitus rekisteröimistä varten. Ilmoitus on li-
säksi tehtävä talletussuojarahastolle ja säästö-

pankkitarkastukselle, sekä, jos päätöksen sel-
vitystilaan asettamisesta on tehnyt isäntien
kokous, Rahoitustarkastukselle. Ilmoitus on
tehtävä myös vakuusrahastolle ja sijoittajien
korvausrahastolle, jos säästöpankki on rahas-
ton jäsen.

110 §
— — — — — — — — — — — — — —

Selvitysmiesten on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimiluvan peruuttaminen vii-
vytyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edel-
lytyksiä ei enää ole tai selvityksen tar-
koituksenmukainen jatkaminen ei enää edel-
lytä toimilupaa.

119 §
Velkojan hakiessa säästöpankkia konkurs-

siin tuomioistuimen on ennen konkurssi-
päätöksen tekemistä ilmoitettava hakemuk-
sesta Rahoitustarkastukselle. Tuomioistui-
men on lykättävä asian käsittelyä enintään
kuukaudella, jos Rahoitustarkastus esittää tä-
tä koskevan pyynnön viikon kuluessa tässä
momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaan-
ottamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .

—————

5.

Laki

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamises-
ta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä jou-

lukuuta 2001 annetun lain (1504/2001) 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti, 9, 15 ja 17 §,
25 §:n 3 momentti, 33 §:n 1 momentti, 36 ja 38 §, 39 §:n 1—4 momentti, 41 §, 51 §:n 2 mo-
mentti, 52 ja 54 §, sekä

lisätään 50 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos yhteenliittymän yhteenlaskettu asiakas-

riski ylittää 1 momentissa säädetyn rajan,
keskusyhteisön on viipymättä ilmoitettava
siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä
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toimenpiteisiin asiakasriskejä koskevien vaa-
timusten täyttämiseksi. Rahoitustarkastuksen
on, saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen
tai muuten tiedon 1 momentissa säädetyn ra-
jan ylittymisestä, asetettava yhteenliittymän
purkamisen uhalla määräaika, jonka kuluessa
yhteenliittymän asiakasriskejä koskeva vaa-
timus on täytettävä. Jos vaatimusta ei ole
määräajan päättymisen jälkeenkään täytetty,
Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen yh-
teenliittymän purkamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos yhteenliittymän omien varojen määrä
laskee alle luottolaitostoiminnasta annetun
lain 9 luvun mukaisen vähimmäismäärän,
keskusyhteisön on viipymättä ilmoitettava
siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä
toimenpiteisiin omien varojen määrää koske-
vien vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustar-
kastuksen on, saatuaan edellä tarkoitetun il-
moituksen tai muuten tiedon yhteenliittymän
omien varojen vähenemisestä alle laissa sää-
detyn määrän, asetettava määräaika, jonka
kuluessa yhteenliittymän omien varojen mää-
rää koskeva vaatimus on yhteenliittymän
purkamisen uhalla täytettävä. Jos vaatimusta
ei ole määräajan päättymisen jälkeenkään
täytetty, Rahoitustarkastus voi tehdä päätök-
sen yhteenliittymän purkamisesta.

9 §
Jos jäsenluottolaitoksen omien varojen

määrä alenee alle luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 104 §:n 1 momentissa säädetyn
määrän tai mainitun pykälän 3 momentissa
säädettyjen yhteenlaskettujen omien varojen
määrän, on jäsenluottolaitokselle asetettava
määräaika, jonka kuluessa omien varojen on
saavutettava mainittujen säännösten mukai-
nen vähimmäismäärä. Määräajan asettaa kes-
kusyhteisö, jos jäsenluottolaitoksen luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 78 §:n mukaan
laskettu omien varojen vähimmäismäärä on
vähintään 10 prosenttia. Omien varojen vä-
himmäismäärän ollessa tätä alhaisempi mää-
räajan asettaa Rahoitustarkastus. Jos jäsen-
luottolaitoksen omien varojen määrä ei mää-
räajan kuluessa saavuta säädettyä tasoa, Ra-
hoitustarkastus voi tehdä päätöksen jäsen-

luottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta.

15 §
Rahoitustarkastus voi antaa keskusyhteisöl-

le luvan käyttää toiminimessään nimitystä
''pankki'' tai viittausta talletuspankin toimin-
taan.

17 §
Rahoitustarkastus voi määrätä yhteenliit-

tymän purettavaksi, jos se ei täytä edellä täs-
sä luvussa säädettyjä vaatimuksia tai yhteen-
liittymä ei ole Rahoitustarkastuksen asetta-
massa määräajassa järjestänyt toimintaansa
tämän luvun säännöksiä vastaavaksi.

25 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-
dä, ellei samalla rekisteröidä 1 momentissa
tarkoitettua toimilupaa.

33 §
Rahoitustarkastus voi tämän luvun mukai-

sesti luottolaitoksen hakemuksesta peruuttaa
sen toimiluvan ilman, että luottolaitos olisi
asetettava selvitystilaan.
— — — — — — — — — — — — — —

36 §
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava

33 §:ssä tarkoitettu päätös toimiluvan peruut-
tamisesta rekisteröitäväksi. Toimiluvan pe-
ruuttaminen tulee voimaan, kun päätös on
rekisteröity. Edellä 33 §:n 3 momentissa tar-
koitetun luottolaitoksen toimiluvan peruut-
tamispäätöstä ei kuitenkaan saa rekisteröidä,
ellei samalla rekisteröidä vastaanottavan
luottolaitoksen toimilupaa.

38 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään toi-

miluvan peruuttamisesta samalla määrättävä
luottolaitos selvitystilaan, jollei 8 luvun
säännöksistä muuta johdu. Selvitystila alkaa,
kun toimiluvan peruuttamista ja selvitystilaan
määräämistä koskeva Rahoitustarkastuksen
päätös on tehty.

39 §
Rahoitustarkastuksen tehdessä päätöksen

luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan,
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sen on samalla valittava yksi tai useampi sel-
vitysmies. Selvitysmiehiin sovelletaan muu-
ten, mitä osuuskuntalain 19 luvun 6 §:ssä
säädetään. Osuuskuntalain 19 luvun 6 §:n 2
momentissa tarkoitettua määräystä voi hakea
myös Rahoitustarkastus sen lisäksi, mitä
mainitussa lainkohdassa säädetään.

Selvitysmiesten on tehtävä osuuskuntalain
19 luvun 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus talletus-
suojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoittaji-
en korvausrahastolle, jos luottolaitos on ra-
haston jäsen sekä, jos ilmoitus perustuu
muuhun kuin 38 §:ssä tarkoitettuun päätök-
seen, Rahoitustarkastukselle.

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava koolle
luottolaitoksen ylin päättävä elin päättämään
toimenpiteistä luottolaitoksen sulautumisesta
toiseen luottolaitokseen tai toimilupaedelly-
tysten korjaamisesta muulla tavalla taikka
luottolaitoksen purkamisesta.

Selvitysmiesten on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimiluvan peruuttamista vii-
vytyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edel-
lytyksiä ei enää ole tai selvityksen tar-
koituksenmukainen jatkaminen ei enää edel-
lytä toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

41 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoi-
tettava hakemuksesta Rahoitustarkastukselle.
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsittelyä
enintään kuukaudella, jos Rahoitustarkastus
esittää tätä koskevan pyynnön viikon kulues-
sa tässä momentissa tarkoitetun ilmoituksen
vastaanottamisesta.

50 §
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksen on kuultava keskus-
yhteisöä ennen sellaisen päätöksen tekemistä,
joka voi vaikuttaa merkittävästi yhteenliitty-
män tai sen jäsenluottolaitoksen toimintaan

tai toimintaedellytyksiin.

51 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jäsenluottolaitos ja sen konsolidointiryh-
mään kuuluva yritys on velvollinen antamaan
keskusyhteisölle kaikki sen vaatimat tiedot ja
selvitykset, jotka ovat tarpeen keskusyhtei-
sön tässä laissa säädettyjen tehtävien suorit-
tamiseksi. Keskusyhteisö voi asettaa määrä-
ajan, jonka kuluessa tiedot on annettava. Ra-
hoitustarkastuksella on oikeus viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuu-
den estämättä antaa keskusyhteisölle tässä
momentissa tarkoitettuja tietoja, jos keskus-
yhteisö ei saa tietoja jäsenluottolaitokselta tai
sen konsolidointiryhmään kuuluvalta yrityk-
seltä asettamassaan määräajassa.
— — — — — — — — — — — — — —

52 §
Keskusyhteisön suorittaessa 50 ja 51 §:ssä

tarkoitettua valvontatehtävää keskusyhteisön
ja sen edustajan oikeuksista on soveltuvin
osin voimassa, mitä Rahoitustarkastuksesta
annetun lain ( / ) 14 ja 15 §:ssä säädetään
Rahoitustarkastuksen ja sen edustajan kool-
lekutsumis- ja läsnäolo-oikeudesta sekä tar-
kastus- ja tietojensaantioikeudesta.

Keskusyhteisön ja sen edustajan vastuusta
ja esteellisyydestä on, niiden hoitaessa 50 ja
51 §:n mukaista valvontatehtäväänsä, voi-
massa, mitä Rahoitustarkastuksesta ja sen
edustajasta säädetään Rahoitustarkastuksesta
annetussa laissa.

54 §
Rahoitustarkastuksen kustannusten katta-

miseksi perittävä valvontamaksu ja Rahoi-
tustarkastuksesta annetun lain 24 §:ssä tar-
koitettu uhkasakko, jotka koskevat osuus-
pankkien yhteenliittymää, määrätään keskus-
yhteisölle.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
—————
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6.

Laki

ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulu-

kuuta1993 annetun lain (1608/1993) 9 §:n otsikko ja 1 ja 2 momentti, 9 b §:n 1 momentti, 10
§ ja 25 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 9 §:n 1 ja 2 momentti ja 9 b §:n 1 momentti
laissa 1230/1997, seuraavasti:

9 §

Sivukonttorin toimilupa

Luottolaitoksen on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimilupa Suomeen perustet-
tavalle sivukonttorille. Hakemuksesta on
pyydettävä lausunto Suomen Pankilta ja luot-
tolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoite-
tulta talletussuojarahastolta sekä sijoittajien
korvausrahastolta, jos luottolaitos tarjoaa si-
joituspalveluita. Hakemukseen liitettävistä
selvityksistä säädetään valtiovarainminis-
teriön asetuksella.

Rahoitustarkastuksen on myönnettävä toi-
milupa, jos luottolaitokseen sen kotivaltiossa
sovellettava lainsäädäntö vastaa kansainväli-
sesti hyväksyttyjä rahoitusvalvonnan sekä
rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväksikäytön
estämistä koskevia suosituksia, luottolaitos
täyttää kotivaltion lainsäädännön vaatimuk-
set ja luottolaitosta muutoinkin valvotaan sen
kotivaltiossa riittävän tehokkaasti.
— — — — — — — — — — — — — —

9 b §

Sivukonttorin erottaminen talletussuojara-
haston jäsenyydestä

Jos 9 §:ssä tarkoitettu sivukonttori ei ole
noudattanut tämän lain säännöksiä tai sen no-
jalla annettuja määräyksiä taikka talletus-
suojarahaston sääntöjä, Rahoitustarkastus voi
erottaa sen talletussuojarahastosta. Rahoitus-

tarkastuksen on kuultava Suomen Pankkia ja
luottolaitoksen kotivaltion valvontaviran-
omaista ennen erottamispäätöksen tekemistä.
— — — — — — — — — — — — — —

10 §

Toimiluvan peruuttaminen ja rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sivukontto-
rin toimiluvan, jos sivukonttorin toiminnassa
on olennaisesti rikottu lakien tai asetusten
säännöksiä taikka viranomaisten niiden no-
jalla antamia tai vahvistamia määräyksiä
taikka jos luvan myöntämiselle 8 ja 9 §:ssä
säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa.

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
sivukonttorin toimiluvan mukaista toimintaa,
jos sivukonttorin hoidossa on todettu taita-
mattomuutta tai varomattomuutta ja on il-
meistä, että se voi vakavasti vahingoittaa ra-
hoitusmarkkinoiden vakautta, maksujärjes-
telmien häiriötöntä toimintaa tai velkojien
etua.

25 §

Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä

on noudatettava myös silloin, kun Ra-
hoitustarkastus peruuttaa sivukonttorin toimi-
luvan tai kieltää luotto- tai rahoituslaitosta
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jatkamasta toimintaansa Suomessa.
———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 20 .

Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toi-
milupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

—————

7.

Laki

talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä 28 päivänä joulukuuta

2001 annetun lain (1509/2001) 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti, seu-
raavasti:

3 §

Keskeytyksen edellytykset

Valtiovarainministeriö voi keskeyttää pan-
kin toiminnan enintään kuukauden ajaksi, jos
on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen vaka-
vasti vahingoittaisi rahoitusmarkkinoiden
vakautta, maksujärjestelmien häiriötöntä
toimintaa tai velkojien etua.
— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Asiamiehen asettaminen pankkiin

Rahoitustarkastuksen on viipymättä asetet-
tava pankkiin, jonka toiminta on keskeytetty,
asiamies valvomaan, että keskeytyspäätöstä
noudatetaan tämän lain mukaisesti. Asiamie-
heen sovelletaan soveltuvin osin, mitä Rahoi-
tustarkastuksesta annetun lain ( / ) 23 §:ssä

säädetään asiamiehestä. Asiamies toimii vir-
kavastuulla hoitaessaan tässä pykälässä tar-
koitettua tehtäväänsä.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Toimenpidesuunnitelma

— — — — — — — — — — — — — —
Jos pankki ei laadi suunnitelmaa 1 momen-

tissa tarkoitetussa ajassa tai suunnitelmassa
ei voida esittää toimenpiteitä, joiden avulla
pankin taloudellinen asema voidaan todennä-
köisesti tervehdyttää ennen 3 §:ssä tarkoite-
tun määräajan päättymistä, valtiovarainmi-
nisteriön on esitettävä Rahoitustarkastukselle
pankin toimiluvan peruuttamista.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
—————
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8.

Laki

kiinnitysluottopankkilain 14 ja 17 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) 14 ja

17 a §, sellaisena kuin niistä on 17 a § laissa 1244/2000, seuraavasti:

14 §

Rahoitustarkastuksen harjoittama valvonta

Kiinnitysluottopankin on toimitettava 10
§:ssä tarkoitetun rekisterin tiedot Rahoitus-
tarkastukselle kerran kuukaudessa. Jos jouk-
kovelkakirjalainan vakuudet eivät täytä tä-
män lain vaatimuksia, Rahoitustarkastuksen
on asetettava määräaika, jonka kuluessa kiin-
nitysluottopankin on hankittava lisää lainmu-
kaisia vakuuksia. Jollei kiinnitysluottopankki
voi asetetussa määräajassa täyttää vakuuksia
koskevia vaatimuksia, Rahoitustarkastuksen
on peruutettava kiinnitysluottopankin toimi-
lupa.

17 a §

Vakuuksien hallinnointi selvitystilan ja kon-
kurssin aikana

Sen jälkeen, kun kiinnitysluottopankki on
asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, Rahoi-

tustarkastuksen on asetettava viipymättä Ra-
hoitustarkastuksesta annetun lain ( / ) 23 §:n
2 momentin mukainen asia-mies valvomaan
kiinnitysluottopankin liikkeeseen laskemien
kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisten
joukkovelkakirjojen haltijoiden etua ja käyt-
tämään puhevaltaa näiden puolesta. Asiamie-
hen on valvottava erityisesti joukkovelkakir-
jalainojen vakuutena olevien varojen hoita-
mista ja rahaksi muuttoa sekä sopimuksen-
mukaisten suoritusten maksamista joukko-
velkakirjan haltijoille. Asiamieheksi valitta-
valla henkilöllä on oltava tehtävän laatuun ja
laajuuteen nähden riittävä rahoitustoiminnan
ja oikeudellisten asioiden tuntemus. Asia-
mieheen sovelletaan muuten, mitä Rahoitus-
tarkastuksesta annetun lain ( / ) 23 §:n
2 momentissa säädetään asiamiehestä, jollei
jäljempänä toisin säädetä.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .

—————
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9.

Laki

hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan hypoteekkiyhdistyksistä 8 joulukuuta 1978 annetun lain (936/1978) 2 §:n 3 mo-

mentti sekä 6 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 9 § laissa 1552/1992, sekä
muutetaan 5 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 27 §:n 3 momentti ja 28 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 17 §:n 2 momentti laissa 1613/1993 ja 27 §:n
3 momentti laissa 1552/1991, seuraavasti:

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Vähintään puolella hypoteekkiyhdistyksen
perustajista on oltava asuinpaikka tai, jos pe-
rustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Euroo-
pan talousalueella, jollei Rahoitustarkastus
myönnä hypoteekkiyhdistykselle lupaa poi-
keta tästä vaatimuksesta. Lupa voidaan
myöntää, jos se ei vaaranna hypoteekkiyhdis-
tyksen tehokasta valvontaa eikä hypoteek-
kiyhdistyksen hoitamista varovaisten ja ter-
veiden liikeperiaatteiden mukaisesti.

17 §
— — — — — — — — — — — — — —

Vähintään puolella hypoteekkiyhdistyksen
hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajalla
on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueel-
la, jollei Rahoitustarkastus myönnä hypo-
teekkiyhdistykselle lupaa poiketa tästä vaa-
timuksesta. Lupa voidaan myöntää, jos se ei
vaaranna hypoteekkiyhdistyksen tehokasta
valvontaa eikä hypoteekkiyhdistyksen hoita-
mista varovaisten ja terveiden liikeperiaattei-

den mukaisesti.

27 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos omaisuutta jää tämän jälkeen jäljelle,
on ylijäämä käytettävä hypoteekkiyhdistyk-
sen sääntöjen määräämään tarkoitukseen.
Ylijäämän käytöstä päättää tarvittaessa Ra-
hoitustarkastus.
— — — — — — — — — — — — — —

28 §
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus antaa kussakin yksityis-
tapauksessa tarkemmat määräykset siitä, mi-
ten on meneteltävä hypoteekkiyhdistyksiä
yhdistettäessä tai hypoteekkiyhdistystä use-
aksi itsenäiseksi hypoteekkiyhdistykseksi ja-
ettaessa.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
—————
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10.

Laki

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996) 12

§:n 3 momentti sekä
muutetaan 9, 10 § ja 10 a §, 11 §, 12 §:n 1 momentin johtolause ja 2, 4 ja 5 momentti, 12 b,

18 ja 19 §, 31 §:n 5 momentti, 34 §:n 1 momentin 1 kohta, 39 §:n 3 momentti, 42 §:n 2 mo-
mentti ja 45 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 § osaksi laissa 48/2002, 10 § osaksi laeissa 518/1998, 1521/2001
ja mainitussa laissa 48/2002, 12 §:n 4 momentti, 34 §:n 1 momentti, 39 §:n 3 momentti, 42 §:n
2 momentti ja 45 §:n 2 momentti mainitussa laissa 518/1998, 10 a § ja 12 §:n 5 momentti lais-
sa 1507/2001, 31 §:n 5 momentti laissa 1347/1997 ja 12 b § laissa 48/2002, sekä

lisätään 12 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

9 §

Toimilupa

Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
sijoituspalveluyrityksen toimiluvan. Toimilu-
pahakemukseen liitettävistä selvityksistä sää-
detään valtiovarainministeriön asetuksella.

10 §

Toimiluvan myöntäminen

Toimilupa on myönnettävä suomalaiselle
osakeyhtiölle, jos osakkeenomistajien, osak-
keenomistajiin arvopaperimarkkinalain 2 lu-
vun 9 §:n mukaan rinnastettavien henki-
löiden sekä hallintoa hoitavien vähintään
kahden henkilön luotettavuudesta, hyvämai-
neisuudesta, kokemuksesta ja muusta sopi-
vuudesta saadun selvityksen perusteella ja
hakijan liiketoiminnan aiottu laajuus huomi-
oon ottaen voidaan varmistua siitä, että sijoi-
tuspalveluyritystä tullaan johtamaan ammat-
titaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten lii-
keperiaatteiden mukaisesti Toimiluvan
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että
yhtiöllä on pääkonttori Suomessa, luotettava
hallinto, riittävät taloudelliset toimintaedelly-
tykset ja että se täyttää muut tässä laissa ase-
tetut vaatimukset, jollei saadun selvityksen

perusteella voida pitää todennäköisenä, että
sijoituspalveluyrityksen ja muun oikeushen-
kilön tai luonnollisen henkilön välillä oleva
merkittävä sidonnaisuus tai tällaisessa sidon-
naisuussuhteessa olevaan luonnolliseen hen-
kilöön tai oikeushenkilöön sovellettavat Eu-
roopan talousalueen ulkopuolisen valtion
säännökset ja hallinnolliset määräykset estä-
vät sijoituspalveluyrityksen tehokkaan val-
vonnan. Toimilupa voidaan myöntää myös
perustettavalle sijoituspalveluyritykselle en-
nen sen rekisteröimistä.

Hakemus on ratkaistava kuuden kuukauden
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta tai,
jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä kun
hakija on antanut asian ratkaisemista varten
tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Toimilu-
paa koskeva päätös on kuitenkin aina tehtävä
12 kuukauden kuluessa hakemuksen vastaan-
ottamisesta. Jos päätöstä ei ole annettu sääde-
tyssä määräajassa, hakija voi tehdä vali-
tuksen. Valituksen katsotaan tällöin kohdis-
tuvan hakemuksen hylkäävään päätökseen.
Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes päätös
on annettu. Rahoitustarkastuksen on ilmoitet-
tava päätöksen antamisesta muutok-
senhakuviranomaiselle, jos päätös on annettu
valituksen tekemisen jälkeen. Tässä momen-
tissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja kä-
sittelystä on muutoin soveltuvin osin voimas-
sa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
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säädetään.
Rahoitustarkastuksen on ennen asian rat-

kaisemista pyydettävä hakemuksesta lau-
sunto sijoittajien korvausrahastolta.

Sijoituspalveluyritys voi aloittaa toimintan-
sa, jollei toimiluvan ehdoista muuta johdu,
välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa on
myönnetty ja, jos toimilupa on myönnetty
perustettavalle yritykselle, sijoituspalveluyri-
tys on rekisteröity.

10 a §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
milupa rekisteröitäväksi sekä tiedoksi sijoit-
tajien korvausrahastolle. Perustettavalle sijoi-
tuspalveluyritykselle myönnetty toimilupa
rekisteröidään samalla kun yritys rekisteröi-
dään.

11 §

Toimiluvan ehdot

Toimiluvassa on mainittava ne 3 §:ssä tar-
koitetut sijoituspalvelut, joita sijoituspal-
veluyrityksellä on oikeus tarjota. Toimilu-
vassa on mainittava myös ne 16 §:ssä tarkoi-
tetut palvelut, joita sijoituspalveluyrityksellä
on oikeus tarjota sijoituspalvelun lisäksi. Ra-
hoitustarkastus voi toimiluvan myöntämisen
jälkeen sijoituspalveluyrityksen hakemukses-
ta muuttaa toimilupaa tässä momentissa sää-
detyiltä osin.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan si-
joituspalveluyrityksen liiketoimintaa koske-
via, valvonnan kannalta tarpeellisia rajoituk-
sia ja ehtoja.

12 §

Toimiluvan peruuttaminen ja toiminnan ra-
joittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sijoituspal-
veluyrityksen toimiluvan, jos
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
sijoituspalveluyrityksen toimiluvan ehtojen

mukaista toimintaa ja, jos asiantilaa ei ole
saatu korjatuksi määräajassa, määräajan päät-
tymisen jälkeen muuttaa toimiluvan ehtoja
toiminnan pysyväksi rajoittamiseksi, jos toi-
minnassa on todettu taitamattomuutta tai va-
romattomuutta ja on ilmeistä, että toiminnan
jatkaminen on omiaan vakavasti vahingoit-
tamaan arvopaperimarkkinoiden vakautta tai
sijoittajien asemaa.
— — — — — — — — — — — — — —

Päättäessään sijoituspalveluyrityksen toi-
miluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä sijoittajien saamiset
maksettavaksi sijoittajien korvausrahaston
varoista siten kuin 6 luvussa säädetään.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
miluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi sekä
tiedoksi sijoittajien korvausrahastolle.

Rahoitustarkastuksen on peruuttaessaan
toimiluvan sijoituspalveluyritykseltä, joka
toimii myös toisessa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa, taikka ra-
joittaessaan tällaisen sijoituspalveluyrityksen
toimiluvan mukaista toimintaa, ilmoitettava
päätöksestään asianomaisen valtion valvon-
taviranomaiselle.

12 b §

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen ja toi-
mitusjohtajan tulee johtaa sijoituspalve-
luyritystä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja
varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on
oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole
konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei
ole rajoitettu. Hallituksen jäsenellä ja toimi-
tusjohtajalla on lisäksi oltava sellainen ylei-
nen sijoituspalvelutoiminnan tuntemus kuin
sijoituspalveluyrityksen toiminnan laatuun ja
laajuuteen katsoen on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lain-
voiman saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangais-
tukseen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton sijoituspalveluyrityksen hallituk-
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sen jäseneksi tai toimitusjohtajaksi.
Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi,

enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toi-
mimasta sijoituspalveluyrityksen hallituksen
jäsenenä tai toimitusjohtajana, jos

1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavas-
ti vahingoittaa sijoituspalveluyrityksen va-
kaata toimintaa, sijoittajien asemaa tai velko-
jien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 1
momentissa tarkoitettujen hallintohenkilöi-
densä muutoksista viipymättä Rahoitustar-
kastukselle.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti omistusyhteisöön.

18 §

Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo perus-
taa sivuliikkeen muuhun kuin 17 §:ssä tarkoi-
tettuun valtioon, on haettava lupa sivuliik-
keen perustamiseen Rahoitustarkastukselta.
Lupa on myönnettävä, jos sivuliikkeen val-
vonta on riittävästi järjestettävissä ja jos sivu-
liikkeen perustaminen ei sijoituspalveluyri-
tyksen hallinto ja taloudellinen tila huomioon
ottaen ole omiaan vaarantamaan sijoituspal-
veluyrityksen toimintaa. Lupahakemuksesta
on pyydettävä Suomen Pankin lausunto. Ra-
hoitustarkastuksella on oikeus luvan hakijaa
kuultuaan asettaa lupaan sivuliikkeen toimin-
taa koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia
rajoituksia ja ehtoja.

Lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
säädetään valtiovarainministeriön ase-
tuksella.

19 §

Ulkomailla olevan sivuliikkeen lakkauttami-
nen

Jos sijoituspalveluyritys ei täytä 17 ja 18

§:ssä säädettyjä edellytyksiä, Rahoitus-
tarkastus voi asettaa määräajan asiantilan
korjaamiseksi ja, jollei vaatimusta täytetä
määräajan kuluessa, soveltuvin osin noudat-
taa, mitä 12 §:ssä säädetään.

31 §

Omien varojen vähimmäismäärä ja sisäisten
liiketoimien ilmoittaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyrityksen omat varat tai

konsolidoidut omat varat vähenevät alle 2—4
momentissa säädetyn vähimmäismäärän, si-
joituspalveluyrityksen tai omistusyhteisön on
viipymättä ilmoitettava siitä Rahoitustarkas-
tukselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin omien
varojen tai konsolidoitujen omien varojen
määrää koskevien vaatimusten täyttämiseksi.
Rahoitustarkastuksen on, saatuaan edellä tar-
koitetun ilmoituksen tai muuten tiedon omien
varojen tai konsolidoitujen omien varojen
vähenemisestä alle laissa säädetyn määrän,
asetettava määräaika, jonka kuluessa sijoitus-
palveluyrityksen omia varoja ja konsoli-
doituja omia varoja koskeva vaatimus on toi-
miluvan peruuttamisen uhalla täytettävä. Jos
vaatimusta ei ole määräajan päättymisen jäl-
keenkään täytetty, Rahoitustarkastus voi teh-
dä päätöksen toimiluvan peruuttamisesta.

34 §

Korvausrahaston hallinto

Korvausrahastoa hoitaa siihen kuuluvien
sijoituspalveluyritysten valitsema valtuus-
kunta ja valtuuskunnan valitsema hallitus.
Korvausrahaston hallituksen tehtävänä on,
sen lisäksi mitä hallituksen tehtävistä muual-
la laissa säädetään ja muutoin määrätään:

1) antaa Rahoitustarkastukselle lausunto si-
joituspalveluyrityksen toimilupahakemukses-
ta;
— — — — — — — — — — — — — —



HE 175/2002 vp 109

39 §

Korvausrahaston suoritusvelvollisuuden al-
kaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on annettava tieto 2

momentissa tarkoitetusta päätöksestään kor-
vausrahastolle ja sijoituspalveluyritykselle
sekä, jos sijoituspalveluyrityksellä on muual-
la kuin Suomessa sivuliike, sivuliikkeen si-
jaintivaltion Rahoitustarkastusta vastaavalle
valvontaviranomaiselle ja korvausrahastoa
vastaavalle suojajärjestelmälle.
— — — — — — — — — — — — — —

42 §

Sijoituspalveluyritysten yhteisvastuu ja sijoit-
tamien saamisten maksaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Korvausrahaston on maksettava sijoittajien

saamiset ilman aiheetonta viivytystä, kuiten-
kin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua
12 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tai 39 §:n 2
momentissa tarkoitetusta Rahoitustarkastuk-
sen päätöksestä. Jos sijoituspalveluyritys on
ennen 39 §:n 2 momentissa tarkoitettua pää-
töstä asetettu selvitystilaan, yrityssaneerauk-
seen tai konkurssiin, lasketaan määräaika sel-
vitystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurs-
siin asettamista koskevasta päätöksestä. Kor-
vausvelalle on maksettava korkolain
(633/1982) mukaista viivästyskorkoa siitä
lähtien, kun Rahoitustarkastus teki 12 §:n 4
momentissa tai 39 §:n 2 momentissa tarkoite-

tun päätöksen.
— — — — — — — — — — — — — —

45 §

Korvausrahastosta erottaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos 1 momentissa tarkoitetuilla toimenpi-

teillä ei voida varmistaa, että sijoituspalvelu-
yritys täyttää velvoitteensa ja jos velvoittei-
den noudattamatta jättämistä on pidettävä
olennaisena rikkomuksena, voi korvaus-
rahasto ilmoittaa sijoituspalveluyritykselle
aikomuksestaan erottaa se korvausrahastosta.
Sijoituspalveluyritys voidaan erottaa korva-
usrahastosta aikaisintaan kahdentoista kuu-
kauden kuluttua siitä, kun korvausrahasto on
antanut sijoituspalveluyritykselle varoituk-
sen. Korvausrahaston on kuultava sijoitus-
palveluyritystä ennen varoituksen antamista
ja ennen erottamispäätöstä. Korvausrahaston
on saatava Rahoitustarkastuksen suostumus
varoituksen antamiseen ja erottamis-
päätöksen tekemiseen. Korvausrahaston on
julkistettava erottamispäätös 43 §:n 1 mo-
mentissa mainituin tavoin.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 20 .

Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toi-
milupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

—————
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11.

Laki

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun
lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa

26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 4a §:n 2 momentti, 4 b §:n 1 momentti,
6 §:n 3-5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 8 b §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin johto-
lause ja 2 ja 3 momentti sekä 12 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4a §:n 2 momentti, 4 b §:n 1 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti ja
8 b §:n 1 momentti laissa 519/1998, seuraavasti:

4 a §

Sivuliikkeen lisäsuoja

— — — — — — — — — — — — — —
Hakemuksessa on oltava riittävät tiedot ul-

komaisesta sijoituspalveluyrityksestä ja sen
kotivaltion suojajärjestelmästä. Korvausra-
haston on pyydettävä hakemuksesta Rahoi-
tustarkastuksen ja Suomen Pankin lausunto.
Korvausrahasto voi hylätä hakemuksen, jos
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen kotival-
tion suojaa voidaan pitää riittävänä ja Rahoi-
tustarkastus antaa siihen suostumuksensa.
— — — — — — — — — — — — — —

4 b §

Sivuliikkeen erottaminen korvausrahastosta

Jos ulkomainen sivuliike on olennaisesti
rikkonut tämän lain säännöksiä tai sen nojalla
annettuja määräyksiä taikka korvausrahaston
sääntöjä, korvausrahasto voi erottaa sen ai-
kaisintaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun
korvausrahasto on antanut sivuliikkeelle va-
roituksen. Korvausrahaston on kuultava sijoi-
tuspalveluyritystä ja Rahoitustarkastusta en-
nen varoituksen antamista ja erottamispää-
töksen tekemistä. Korvausrahaston on saata-
va Rahoitustarkastuksen ja sijoituspalvelu-
yrityksen kotivaltion Rahoitustarkastusta
vastaavan valvontaviranomaisen suostumus
varoituksen antamiseen ja erottamispäätök-
sen tekemiseen.

— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Toimintaoikeuksien peruuttaminen ja toimin-
nan rajoittaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys 1 ja 2

momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä huo-
limatta edelleen jatkaa lainvastaista toimin-
taansa, Rahoitustarkastus voi kieltää koko-
naan tai osittain ulkomaisen sijoituspalvelu-
yrityksen sijoituspalvelujen tarjoamisen Suo-
messa. Päätöksestä on ilmoitettava sijoitus-
palveluyritykselle toimiluvan myöntäneen
valtion Rahoitustarkastusta vastaavalle val-
vontaviranomaiselle.

Rahoitustarkastus voi kieltää välittömästi
tämän lain vastaisen toiminnan, jos kielto on
asian kiireellisyyden vuoksi välttämätön si-
joittajien tai niiden henkilöiden etujen suo-
jaamiseksi, joille sijoituspalvelua on tarjottu.
Päätöksestä on viipymättä ilmoitettava ulko-
maiselle sijoituspalveluyritykselle toimiluvan
myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta vas-
taavalle viranomaiselle ja Euroopan komissi-
olle.

Rahoitustarkastus voi kieltää kokonaan tai
osittain ulkomaista sijoituspalveluyritystä
tarjoamasta sijoituspalvelua Suomessa, jos
ulkomainen sijoituspalveluyritys on rikkonut
olennaisesti tätä lakia, arvopaperimarkkina-
lakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia
tai muuta rahoitusmarkkinoita koskevaa lain-
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säädäntöä tai niiden nojalla annettuja sään-
nöksiä ja määräyksiä siten, että se voi vahin-
goittaa sijoittajan suojaa tai muutoin yleistä
etua.

7 §

Sivuliikkeen toimilupa

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimilupa Suomeen perustettaval-
le sivuliikkeelle. Hakemuksesta on pyydettä-
vä lausunto korvausrahastolta. Toimilupaa
haettaessa on soveltuvin osin noudatettava,
mitä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
9 §:ssä säädetään.

8 §

Toimiluvan myöntäminen

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneelle sijoituspalvelu-
yritykselle, jonka taloudelliset toimintaedel-
lytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle si-
joituspalvelujen tarjoamiselle asetettavat vaa-
timukset, voidaan myöntää toimilupa Suo-
meen perustettavaa sivuliikettä varten. Toi-
milupaa myönnettäessä on arvioitava sitä,
vastaako sivuliikkeen kotivaltion sijoittajien
korvausjärjestelmä korvausrahaston tarjoa-
man suojan tasoa ja laajuutta. Toimilupaa
myöntäessään Rahoitustarkastus voi päättää
sivuliikkeen jäsenyydestä korvausrahastossa.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan si-
vuliikkeen liiketoimintaa koskevia, valvon-
nan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja.
— — — — — — — — — — — — — —

8 b §

Sivuliikkeen erottaminen korvausrahastosta

Jos 7 §:ssä tarkoitettu sivuliike on olennai-
sesti rikkonut tämän lain säännöksiä tai sen
nojalla annettuja määräyksiä taikka korvaus-
rahaston sääntöjä, korvausrahasto voi erottaa

sen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua siitä,
kun korvausrahasto oli antanut sivuliikkeelle
varoituksen. Korvausrahaston on kuultava si-
joituspalveluyritystä ja Rahoitustarkastusta
ennen varoituksen antamista ja erottamis-
päätöksen tekemistä. Korvausrahaston on
saatava Rahoitustarkastuksen ja sijoitus-
palveluyrityksen kotivaltion Rahoitustarkas-
tusta vastaavan valvontaviranomaisen suos-
tumus varoituksen antamiseen ja erotta-
mispäätöksen tekemiseen.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan ra-
joittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sivuliik-
keen toimiluvan, jos:
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajaksi
sivuliikkeen toimiluvan ehtojen mukaista
toimintaa, jos toiminnassa on todettu taita-
mattomuutta tai varomattomuutta ja on il-
meistä, että toiminta on omiaan vakavasti
vahingoittamaan arvopaperimarkkinoiden va-
kautta tai sijoittajien asemaa.

Rahoitustarkastuksen on ennen 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
kuultava asianomaista sijoituspalveluyritystä.

12 §

Sijoituspalvelun tarjoamisen vapaus

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneella sijoituspal-
veluyrityksellä on Rahoitustarkastuksen lu-
valla oikeus tarjota sijoituspalvelua Suomes-
sa perustamatta tytäryritystä tai sivuliikettä.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu toi-

milupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän lain
voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

—————
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12.

Laki

panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1992 panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 4 §,

5 §:n 2 momentti, 5 a §:n 1 momentin johtolause ja 2 ja 3 momentti, 5 b § sekä 30 §:n 3 mo-
mentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 769/1997 ja 5, 5 a ja 5 b § sekä 30 §:n
3 momentti mainitussa laissa 769/1997, seuraavasti:

4 §
Panttilainaustoiminnan harjoittamiseen on

haettava toimilupa Rahoitustarkastukselta.
Toimilupa voidaan myöntää myös perustet-
tavalle panttilainauslaitokselle ennen sen re-
kisteröimistä.

Toimilupahakemuksessa on annettava tar-
peellinen selvitys panttilainauslaitoksen
omistajista ja heidän omistusosuuksistaan,
hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henki-
löistä. Hakemukseen on liitettävä perustamis-
kirja. Rahoitustarkastuksella on oikeus vaatia
myös muita tarpeelliseksi katsomiaan selvi-
tyksiä. Panttilainauslaitoksen toimilupahake-
muksesta on pyydettävä asianomaisen paik-
kakunnan poliisin lausunto.

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
panttilainauslaitoksen liiketoimintaa koske-
via, valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.

5 a §
Rahoitustarkastus voi peruuttaa pantti-

lainauslaitoksen toimiluvan, jos
— — — — — — — — — — — — — —

Jos Rahoitustarkastus peruuttaa 1 momen-
tin nojalla panttilainauslaitoksen toimiluvan,
Rahoitustarkastus voi samalla antaa määrä-

yksiä siitä, miten toiminnan lopettamisen tu-
lee tapahtua.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
miluvan peruuttamisesta rekisteriviranomai-
selle.

5 b §
Rahoitustarkastus voi panttilainauslaitok-

sen hakemuksesta peruuttaa panttilainaus-
laitoksen toimiluvan, jos panttilainauslaitos
on päättänyt lopettaa luvanvaraisen toimin-
nan harjoittamisen. Toimiluvan peruuttami-
seen sovelletaan, mitä 5 a §:n 2 ja 3 momen-
tissa säädetään.

30 §
— — — — — — — — — — — — — —

Osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa
ja 8 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun lu-
van antaa panttilainauslaitokselle Rahoitus-
tarkastus.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu tässä

laissa tarkoitettua lupaa ennen tämän lain
voimaantuloa, luvan käsittelyyn sovelletaan
tämän lain voimaantullessa voimassa olevaa
lakia.

—————
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13.

Laki

sijoitusrahastolain 122 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 122 §, seu-

raavasti:

122 §
Rahoitustarkastuksen on asetettava Rahoi-

tustarkastuksesta annetun lain ( / ) 23 §:ssä
tarkoitettu asiamies huolehtimaan sijoitusra-
haston lakkauttamisesta siten kuin siitä sää-
detään 119 §:ssä, jos

1) rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö ei ryhdy
toimenpiteisiin sijoitusrahaston lakkaut-
tamiseksi tai valmistelemaan sijoitusrahasto-
jen sulautumista kuukauden kuluessa 121
§:ssä tarkoitetun edellytyksen täytyttyä; tai

2) säilytysyhteisö ei ryhdy toimenpiteisiin
sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseksi.

Rahoitustarkastuksen on välittömästi mää-
rättävä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien
liikkeeseenlasku ja lunastaminen keskeytet-
täväksi.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .

—————

14.

Laki

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 7 luvun

1 §:n 2—4 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 2 momentti laissa 1517/2001 ja 3 ja 4 mo-
mentti laissa 581/1996, sekä

muutetaan 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentti, 4 luvun 5 a §:n 4 momentti, 5 luvun 5 §:n 1 mo-
mentti, 7 luvun 1 §:n 1 momentti ja 10 luvun 3 §:n 5 momentti,

sellaisena kuin ne ovat 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentti ja 7 luvun 1 §:n 1 momentti mainitus-
sa laissa 1517/2001, 4 luvun 5 a §:n 4 momentti laissa 321/1998 sekä 5 luvun 5 §:n 1 moment-
ti ja 10 luvun 3 §:n 5 momentti laissa 581/1996, seuraavasti:

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseenlas-
ku ja tiedonantovelvollisuus

11 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikke-

uksen osavuosikatsauksen, vuosikatsauksen
ja tilinpäätöksen sisällöstä, jollei laissa toisin
säädetä. Rahoitustarkastuksesta annetussa
laissa ( / ) tarkoitetuille valvottaville poikke-
uksen voi kuitenkin myöntää Rahoitustarkas-
tus ja Vakuutusvalvontavirastosta annetussa
laissa (78/1999) tarkoitetuille valvottaville
Vakuutusvalvontavirasto. Kirjanpitolauta-
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kunnan ja Vakuutusvalvontaviraston on il-
moitettava päätöksestään välittömästi Ra-
hoitustarkastukselle. Katsaukseen ja tilinpää-
tökseen on sisällytettävä maininta poik-
keuksesta.

Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuk-
sen listalleotto- ja tarjousesitteen sekä 6 lu-
vussa tarkoitetun tarjousasiakirjan sisällöstä
ja julkistamisesta sekä osavuosikatsauksen,
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistami-
sesta. Vakuutusvalvontaviraston valvottavien
osalta poikkeuksen osavuosikatsauksen, vuo-
sikatsauksen ja tilinpäätöksen julkistamisesta
voi kuitenkin myöntää Vakuutusvalvonta-
virasto. Vakuutusvalvontaviraston on välit-
tömästi ilmoitettava poikkeuksen saamiseksi
tehtyyn hakemukseen annetusta päätöksestä
Rahoitustarkastukselle.
— — — — — — — — — — — — — —

4 luku

Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tar-
joaminen

5 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus hyväksyy elinkeinotulon
verottamisesta annetun lain 6 §:ssä tarkoite-
tun arvopaperien takaisinostosopimuksen ja
lainaussopimuksen ehdot. Hyväksyntää voi
hakea Rahoitustarkastuksesta annetussa lais-
sa tarkoitettu valvottava ja arvopaperivälittä-
jien yhteisö. Erillistä hyväksyntää ei kuiten-
kaan ole haettava, jos takaisinostosopimuk-
sen tai lainaussopimuksen ehdot on vahvis-
tettu 3 luvun 4 §:n mukaisesti osana arvopa-
peripörssin sääntöjä tai kaupankäynnistä va-
kioiduilla optioilla ja termiineillä annetun
lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisesti
osana optioyhteisön sääntöjä.
— — — — — — — — — — — — — —

5 luku

Sisäpiiriä koskevat säännökset

5 §
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen ilmoitus-

ten vastaanottajan on pidettävä rekisteriä,
josta ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen
kohdalla hänen, hänen edunvalvonnassaan
olevan vajaavaltaisen ja 2 §:n 1 momentin 4
kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön
omistamat osakkeet, osakkeisiin ja niihin oi-
keuttaviin arvopapereihin oikeuttavat arvo-
paperit sekä eriteltyinä kaupat ja muut luovu-
tukset. Rekisterissä on vastaavasti oltava
kunkin ilmoitusvelvollisuuden kohdalla tie-
dot 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä, yh-
teisöistä ja säätiöistä.
— — — — — — — — — — — — — —

7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

1 §
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten ja määräysten sekä arvopapereilla
käytävää julkista kauppaa ja muuta 3 luvun
16 §:ssä tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä
koskevien sääntöjen ja sopimusehtojen nou-
dattamista valvoo Rahoitustarkastus.
— — — — — — — — — — — — — —

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

3 §
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksesta annetun lain 41 §:n
2 momenttia ei sovelleta muutoksenhakuun
päätöksestä, joka koskee 3 luvun 11 §:n 1 ja
2 momentissa, 12 §:n 5 momentissa sekä 6
luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta

20 .

—————
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15.

Laki

kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttami-
sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä elokuuta 1988 kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä

annetun lain (772/1988) 4 luvun 3 §, sellaisena kuin se on laeissa 599/1997 ja 1518/2001.

4 luku

Johdannaismarkkinoiden valvonta

3 §

Velvollisuus antaa tietoja

Optioyhteisö on velvollinen luovuttamaan

sähkömarkkinalain nojalla järjestelmä-
vastuuseen määrätylle yhteisölle ja muulle
asianomaisen ministeriön määräämälle yhtei-
sölle tietoja sähköön perustuvilla optioilla ja
termiineillä käydyistä kaupoista siten kuin
sähkömarkkinalaissa säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
—————

16.

Laki

valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992) 19

a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 245/1996, seuraavasti:

19 a §

Yhtiöitä koskevat eräät säännökset

Omaisuudenhoitoyhtiön tai muun 1 §:n 4
momentissa tarkoitetun yhtiön tai niiden
omistaman yhtiön osakkeisiin ei sovelleta
valtion talousarviosta annetun lain
(423/1988) 24 §:n 1 momenttia eikä lakia
valtion osakasvallan käytöstä eräissä talou-
dellista toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöis-
sä (740/1991). Omaisuudenhoitoyhtiöön so-

velletaan osakeyhtiöistä voimassa olevan
lainsäädännön lisäksi, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993)
10 luvussa säädetään asiakkaansuojasta,
94 §:ssä salassapitovelvollisuudesta ja
100 §:ssä salassapitovelvollisuuden rikko-
misesta ja Rahoitustarkastuksesta annetun
lain ( / ) 25§:ssä uhkasakosta.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .

—————
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17.

Laki

perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain

(517/1999) 1 §:n 3 momentin 3 kohta seuraavasti:

1 §

Perintätoiminnan luvanvaraisuus

— — — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa säädettyä toimilupaa ei kuiten-

kaan vaadita satunnaiseen perintätoimintaan,
jos perintätoimintaa ei ole markkinoitu. Toi-
milupaa ei myöskään vaadita:
— — — — — — — — — — — — — —

3) Rahoitustarkastuksesta annetussa laissa
(/) tarkoitettujen valvottavien taikka vakuu-
tusyhtiölaissa (1062/1979), ulkomaisista va-
kuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995),
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987), työelä-

kevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997), vakuutuskassalaissa
(1164/1992), eläkesäätiölaissa (1774/1995),
merimieseläkelaissa (72/1956), lyhytaikaisis-
sa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläke-
laissa (134/1962), maatalousyrittäjien eläke-
laissa (467/1969) tai taiteilijoiden ja eräiden
erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläke-
laissa (662/1985) tarkoitettujen vakuutus- tai
eläkelaitosten harjoittamaan perintätoimin-
taan;
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
—————

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Valtionvarainministeri Sauli Niinistö
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Liite
Rinnakkaistekstit

2.

Laki

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993)

17 §:n 1 momentin 1 kohta,
muutetaan 8 §:n 3 momentti, 10 §, 11 §:n 1 momentin johtolause ja 2 momentti, 11 a §,

12 §:n 1 momentin johtolause ja 3-5 ja 7 momentti, 17 a, 27 ja 28 §, 65 p §, 70 §:n 3 moment-
ti, 80 § ja 104 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 3 momentti, 70 §:n 3 momentti ja 80 § laissa 1340/1997,
10 § osaksi laeissa 524/1998 ja 570/1996, 11 a § ja 12 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1500/2001,
12 §:n 5 ja 7 momentti mainitussa laissa 570/1996, 65 p § mainitussa laissa 524/1998 ja 17 a §
laissa 45/2002, sekä

lisätään 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 949/1996, uusi 1 momentti, jolloin ny-
kyiset 1 ja 2 momentti siirtyvät muutettuina 2 ja 3 momentiksi, sekä uusi 4 momentti, seuraa-
vasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

8 §

Toiminimi

— — — — — — — — — — — — — —
Valtiovarainministeriö voi antaa talletus-

pankin konsolidointiryhmään kuuluvalle yri-
tykselle luvan käyttää toiminimessään nimi-
tystä "pankki" tai viittausta talletuspankin
toimintaan.

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi antaa talletuspankin

konsolidointiryhmään kuuluvalle yritykselle
luvan käyttää toiminimessään nimitystä
”pankki” tai viittausta talletuspankin toimin-
taan.

10 §

Toimilupa

Valtiovarainministeriö myöntää luottolai-
toksen toimiluvan. Hakemuksessa on annet-
tava tarpeellinen selvitys luottolaitoksen
suorista tai välillisistä omistajista taikka jä-
senistä sekä heidän omistusosuuksistaan ja
asiakasriskeistään sekä hallintoa hoitavista

10 §

Toimilupa

Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
luottolaitoksen toimiluvan. Toimilupahake-
mukseen liitettävistä selvityksistä säädetään
valtiovarainministeriön asetuksella.
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henkilöistä. Valtiovarainministeriöllä on oi-
keus vaatia myös muita tarpeelliseksi kat-
somiaan selvityksiä.

Luottolaitoksen toimilupahakemuksesta
on pyydettävä rahoitustarkastuksen sekä
korvausrahaston lausunto. Talletuspankin
toimilupaa koskevasta hakemuksesta on li-
säksi pyydettävä talletussuojarahaston lau-
sunto. Toimilupaa hakevan yhteisön ollessa
toisessa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa toimiluvan saaneen luottolai-
toksen tytäryhtiö tai tällaisen luottolaitoksen
emoyhtiön tytäryhtiö, hakemuksesta on
pyydettävä tuon valtion valvontaviran-
omaisen lausunto. Samoin menetellään, jos
toimilupaa hakevan yhteisön mää-
räämisvalta on samoilla luonnollisilla tai oi-
keushenkilöillä kuin tällaisessa luot-
tolaitoksessa.

Valtiovarainministeriön on annettava luot-
tolaitoksen toimilupaa koskeva päätös kuu-
den kuukauden kuluessa hakemuksen vas-
taanottamisesta tai, jos hakemus on ollut
puutteellinen, siitä kun hakija on antanut a-
sian ratkaisemista varten tarvittavat asiakir-
jat ja selvitykset. Toimilupaa koskeva pää-
tös on kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden
kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta.

Jos päätöstä ei ole annettu 3 momentissa
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä va-
lituksen. Valituksen katsotaan tällöin koh-
distuvan hakemuksen hylkäävään päätök-
seen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes
päätös on annettu. Valtiovarainministeriön
on ilmoitettava päätöksen antamisesta vali-
tusviranomaiselle, mikäli päätös on annettu
valituksen tekemisen jälkeen. Tässä momen-
tissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja
käsittelystä on muutoin soveltuvin osin
voimassa, mitä muutoksenhausta hallinto-
asioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Talletuspankin toimilupahakemuksesta on
pyydettävä talletussuojarahaston lausunto.
Toimilupahakemuksesta on lisäksi pyydettä-
vä sijoittajien korvausrahaston lausunto, jos
luottolaitos voi yhtiöjärjestyksensä mukaan
tarjota sijoituspalveluja. Toimilupaa hake-
van yhteisön ollessa toisessa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimilu-
van saaneen luottolaitoksen tytäryritys tai
tällaisen luottolaitoksen emoyrityksen tytär-
yritys, hakemuksesta on pyydettävä tuon
valtion rahoitusmarkkinoita valvovan val-
vontaviranomaisen lausunto. Samoin mene-
tellään, jos toimilupaa hakevan yhteisön
määräämisvalta on samoilla luonnollisilla
tai oikeushenkilöillä kuin tällaisessa luotto-
laitoksessa.

Rahoitustarkastuksen on annettava luotto-
laitoksen toimilupaa koskeva päätös kuuden
kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanot-
tamisesta tai, jos hakemus on puutteellinen,
siitä kun hakija on antanut asian ratkaise-
mista varten tarvittavat asiakirjat ja selvityk-
set. Toimilupaa koskeva päätös on kuitenkin
aina tehtävä 12 kuukauden kuluessa hake-
muksen vastaanottamisesta.

Jos päätöstä ei ole annettu 3 momentissa
säädetyssä määräajassa, hakija voi tehdä va-
lituksen. Valituksen katsotaan tällöin koh-
distuvan hakemuksen hylkäävään päätök-
seen. Tällaisen valituksen voi tehdä, kunnes
päätös on annettu. Rahoitustarkastuksen on
ilmoitettava päätöksen antamisesta muutok-
senhakuviranomaiselle, jos päätös on annet-
tu valituksen jälkeen. Tässä momentissa tar-
koitetun valituksen tekemisestä ja käsittelys-
tä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mi-
tä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään.

11 §

Toimiluvan myöntäminen

11 §

Toimiluvan myöntäminen

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun
selvityksen perusteella voidaan varmistua,
että luottolaitos täyttää 2 momentissa sää-
detyt toimiluvan yleiset edellytykset sekä



HE 175/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

119

Luottolaitokselle on myönnettävä toimilu-
pa, jos saadun selvityksen perusteella voi-
daan varmistua, että:
— — — — — — — — — — — — — —

Valtiovarainministeriöllä on oikeus toimi-
luvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
luottolaitoksen liiketoimintaa koskevia ra-
joituksia tai ehtoja.

muualla tässä laissa luottolaitokselle sääde-
tyt vaatimukset. Toimilupa voidaan myöntää
myös perustettavalle luottolaitokselle ennen
sen rekisteröimistä.

Toimiluvan myöntämisen yleiset edellytyk-
set ovat:

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-

van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
luottolaitoksen liiketoimintaa koskevia, val-
vonnan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja
ehtoja. Rahoitustarkastus voi toimiluvan
myöntämisen jälkeen luottolaitoksen hake-
muksesta muuttaa toimiluvan ehtoja.

Luottolaitos voi aloittaa toimintansa, jol-
lei toimiluvan ehdoista muuta johdu, välit-
tömästi sen jälkeen, kun toimilupa on myön-
netty ja rekisteröity ja luottolaitos on toimit-
tanut Rahoitustarkastukselle 17 §:ssä tar-
koitetut tiedot.

11 a §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava
toimilupa rekisteröitäväksi sekä tiedoksi ra-
hoitustarkastukselle.

11 a §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
milupa rekisteröitäväksi. Talletuspankin toi-
milupa on lisäksi ilmoitettava tiedoksi talle-
tussuojarahastolle ja sijoituspalveluja tar-
joavan luottolaitoksen toimilupa sijoittajien
korvausrahastolle. Jos toimilupa on myön-
netty perustettavalle yritykselle, toimilupaa
ei saa rekisteröidä ennen kuin yritys on re-
kisteröity.

12 §

Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan ra-
joittaminen

Valtiovarainministeriö voi rahoitustarkas-
tuksen esityksestä peruuttaa luottolaitoksen
toimiluvan, jos:
— — — — — — — — — — — — — —

Valtiovarainministeriön on peruutettava
toimilupa, kun luottolaitos on asetettu kon-
kurssiin tai selvitysmiehet ovat antaneet sel-
vitystilaa koskevan lopputilityksen.

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava

12 §

Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan ra-
joittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa luottolai-
toksen toimiluvan, jos

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on peruutettava toi-

milupa, kun luottolaitos on asetettu konkurs-
siin tai selvitysmiehet ovat antaneet selvitys-
tilaa koskevan lopputilityksen.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
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toimiluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi
sekä tiedoksi rahoitustarkastukselle.

Valtiovarainministeriö voi rahoitustarkas-
tuksen esityksestä rajoittaa määräajaksi luot-
tolaitoksen toimiluvan mukaista toimintaa,
jos luottolaitoksen hoidossa on todettu taita-
mattomuutta tai varomattomuutta ja jos on
ilmeistä, että se voi vakavasti vahingoittaa
rahoitusmarkkinoiden vakautta tai velkojien
etua.

— — — — — — — — — — — — — —
Valtiovarainministeriön on peruuttaessaan

toimiluvan luottolaitokselta, joka toimii
myös toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa, ilmoitettava pää-
töksestään asianomaisen valtion valvontavi-
ranomaiselle.

miluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi.
Toimiluvan peruuttaminen on lisäksi ilmoi-
tettava tiedoksi talletussuojarahastolle, va-
kuusrahastolle ja sijoittajien korvausrahas-
tolle, jos luottolaitos on rahaston jäsen.

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajak-
si luottolaitoksen toimiluvan mukaista toi-
mintaa ja, jos asiantilaa ei ole saatu korja-
tuksi määräajassa, määräajan päättymisen
jälkeen muuttaa toimiluvan ehtoja toimin-
nan pysyväksi rajoittamiseksi, jos luottolai-
toksen hoidossa on todettu taitamattomuutta
tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että toi-
minnan jatkaminen voi vakavasti vahin-
goittaa rahoitusmarkkinoiden vakautta,
maksujärjestelmien häiriötöntä toimintaa tai
velkojien etua.
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksen on peruuttaessaan
toimiluvan luottolaitokselta, joka toimii
myös toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa, taikka rajoittaessaan
tällaisen luottolaitoksen toimiluvan mukais-
ta toimintaa, ilmoitettava päätöksestään asi-
anomaisen valtion valvontaviranomaiselle.

17 §

Rahoitustarkastukselle toimitettavat tiedot

Luottolaitos ei saa aloittaa toimintaansa
ennen kuin se on saanut toimiluvan ja toi-
mittanut rahoitustarkastukselle:

1) jäljennöksen valtiovarainministeriön
myöntämästä luottolaitoksen toimiluvasta;
— — — — — — — — — — — — — —

(kumotaan)

17 a §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön johtami-
nen

Luottolaitoksen hallituksen ja toimitusjoh-
tajan tulee johtaa luottolaitosta ammattitai-
toisesti sekä terveiden ja varovaisten liike-
periaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsen-
ten ja toimitusjohtajan on lisäksi oltava hy-
vämaineisia ja heillä on oltava sellainen
yleinen luottolaitostoiminnan tuntemus kuin
luottolaitoksen toiminnan laatuun ja laajuu-

17 a §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön johtami-
nen

Luottolaitoksen hallituksen ja toimitusjoh-
tajan tulee johtaa luottolaitosta ammattitai-
toisesti sekä terveiden ja varovaisten liike-
periaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsen-
ten ja toimitusjohtajan on oltava luotettavia
henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja
joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on
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teen katsoen on tarpeen.

Mitä edellä 1 momentissa säädetään, so-
velletaan vastaavasti omistusyhteisöön.
Omistusyhteisön on ilmoitettava 1 momen-
tissa tarkoitettujen hallintohenkilöidensä
muutoksista viipymättä rahoitustarkastuk-
selle.

lisäksi oltava sellainen yleinen luottolai-
tostoiminnan tuntemus kuin luottolaitoksen
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on
tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk-
seen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmei-
sen sopimaton luottolaitoksen hallituksen
jäseneksi tai toimitusjohtajaksi.

Rahoitustarkastus voi määräajaksi, enin-
tään viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä toi-
mimasta luottolaitoksen hallituksen jäsene-
nä tai toimitusjohtajana, jos

1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja jos on ilmeistä, että se voi vaka-
vasti vahingoittaa luottolaitoksen vakaata
toimintaa, tallettajien tai sijoittajien asemaa
taikka velkojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.

Mitä 1—3 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti omistusyhteisöön. Omistus-
yhteisön on ilmoitettava 1 momentissa tar-
koitettujen hallintohenkilöidensä muutoksis-
ta viipymättä Rahoitustarkastukselle.

27 §

Sivukonttorin perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
konttorin muuhun kuin 26 §:ssä tarkoitet-
tuun valtioon, on haettava lupa sivukontto-
rin perustamiseen valtiovarainministeriöltä.
Lupa on myönnettävä, jos sivukonttorin
valvonta on riittävällä tavalla järjestettävis-
sä. Lupahakemuksesta on pyydettävä Suo-
men Pankin ja rahoitustarkastuksen lausun-
not. Valtiovarainministeriö voi antaa mää-
räyksiä ulkomaille perustettavan sivukontto-
rin perustamisesta ja valvonnan toteuttami-
sesta.

27 §

Sivukonttorin perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Luottolaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
konttorin muuhun kuin Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvaan valtioon, on haettava lupa
sivukonttorin perustamiseen Rahoitustar-
kastukselta. Lupa on myönnettävä, jos sivu-
konttorin valvonta on riittävästi järjestettä-
vissä ja jos sivukonttorin perustaminen ei
luottolaitoksen hallinto ja taloudellinen tila
huomioon ottaen ole omiaan vaarantamaan
luottolaitoksen toimintaa. Lupahakemukses-
ta on pyydettävä Suomen Pankin lausunto.
Rahoitustarkastuksella on oikeus luvan ha-
kijaa kuultuaan asettaa lupaan sivukontto-
rin toimintaa koskevia, valvonnan kannalta
tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja.
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Lupahakemukseen liitettävistä selvityksis-
tä säädetään valtiovarainministeriön ase-
tuksella.

28 §

Ulkomailla olevan sivukonttorin lakkautta-
minen

Jos luottolaitos rikkoo 26 ja 27 §:n sään-
nöksiä tai niiden nojalla annettuja määräyk-
siä, valtiovarainministeriö voi luottolaitosta
kuultuaan vaatia oikaisua määräajassa ja,
jollei oikaisua tapahdu, määrätä ulkomaisen
sivukonttorin lakkautettavaksi.

28 §

Ulkomailla olevan sivukonttorin lakkautta-
minen

Jos luottolaitos ei täytä 26 ja 27 §:ssä sää-
dettyjä edellytyksiä, Rahoitustarkastus voi
asettaa määräajan asiantilan korjaamiseksi
ja, jollei vaatimusta täytetä määräajan kulu-
essa, soveltuvin osin noudattaa, mitä
12 §:ssä säädetään.

65 p §

Toimiluvan peruuttaminen sekä tallettajien
ja sijoittajien saamiset

Päättäessään 12 §:n nojalla talletuspankin
toimiluvan peruuttamisesta ministeriö voi
samalla määrätä tallettajien saamiset mak-
settaviksi talletussuojarahaston varoista.
Päättäessään 12 §:n nojalla luottolaitoksen
toimiluvan peruuttamisesta ministeriö voi
samalla määrätä sijoittajien saamiset mak-
settaviksi sijoittajien korvausrahastosta siten
kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
6 luvussa säädetään.

65 p §

Toimiluvan peruuttaminen sekä tallettajien
ja sijoittajien saamiset

Päättäessään 12 §:n nojalla talletuspankin
toimiluvan peruuttamisesta Rahoitustar-
kastus voi samalla määrätä tallettajien saa-
miset maksettaviksi talletussuojarahaston
varoista. Päättäessään 12 §:n nojalla luotto-
laitoksen toimiluvan peruuttamisesta Rahoi-
tustarkastus voi samalla määrätä sijoittajien
saamiset maksettaviksi sijoittajien korvaus-
rahastosta siten kuin sijoituspalvelu-
yrityksistä annetun lain 6 luvussa säädetään.

70 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset
— — — — — — — — — — — — — —

Jos luottolaitoksen asiakasriski tai suurten
asiakasriskien yhteenlaskettu määrä ylittää 1
tai 2 momentissa säädetyn rajan, luottolai-
toksen on viipymättä ilmoitettava siitä ra-
hoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toimenpi-
teisiin asiakasriskejä koskevien vaatimusten
täyttämiseksi. Rahoitustarkastuksen on ase-
tettava määräaika, jonka kuluessa luottolai-
toksen on täytettävä 1 ja 2 momentissa sää-
detty vaatimus, tai esitettävä valtiovarain-
ministeriölle luottolaitoksen toimiluvan pe-
ruuttamista.

— — — — — — — — — — — — — —
Jos luottolaitoksen asiakasriski tai suurten

asiakasriskien yhteismäärä ylittää 1 tai 2
momentissa säädetyn rajan, luottolaitoksen
on välittömästi ilmoitettava siitä Rahoitus-
tarkastukselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin
asiakasriskejä koskevien vaatimusten täyt-
tämiseksi. Rahoitustarkastuksen on, saatu-
aan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai muu-
ten tiedon 1 tai 2 momentissa säädettyjen
rajojen ylittymisestä, asetettava määräaika,
jonka kuluessa luottolaitoksen on toimiluvan
peruuttamisen uhalla täytettävä 1 ja 2 mo-
mentissa säädetty vaatimus. Jos vaatimusta
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ei ole määräajan päättymiseen jälkeenkään
täytetty, Rahoitustarkastus voi tehdä pää-
töksen toimiluvan peruuttamisesta.

80 §

Omien varojen ja konsolidoitujen omien va-
rojen kartuttamisvelvollisuus

Jos luottolaitoksen omat varat tai konsoli-
doidut omat varat vähenevät alle tässä laissa
säädetyn vähimmäismäärän, luottolaitoksen
tai omistusyhteisön on viipymättä ilmoitet-
tava siitä rahoitustarkastukselle ja ryhdyttä-
vä toimenpiteisiin omien varojen määrää
koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Rahoi-
tustarkastuksen on asetettava määräaika,
jonka kuluessa luottolaitoksen omia varoja
ja konsolidoituja omia varoja koskeva vaa-
timus on täytettävä, tai esitettävä valtiova-
rainministeriölle luottolaitoksen toimiluvan
peruuttamista.

80 §

Omien varojen ja konsolidoitujen omien va-
rojen kartuttamisvelvollisuus

Jos luottolaitoksen omat varat tai konsoli-
doidut omat varat vähenevät alle tässä laissa
säädetyn vähimmäismäärän, luottolaitoksen
tai omistusyhteisön on viipymättä ilmoitet-
tava siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyt-
tävä toimenpiteisiin omien varojen määrää
koskevien vaatimusten täyttämiseksi. Rahoi-
tustarkastuksen on, saatuaan edellä tarkoi-
tetun ilmoituksen tai muuten tiedon omien
varojen tai konsolidoitujen omien varojen
vähenemisestä alle laissa säädetyn määrän,
asetettava määräaika, jonka kuluessa luotto-
laitoksen omia varoja ja konsolidoituja omia
varoja koskeva vaatimus on toimiluvan pe-
ruuttamisen uhalla täytettävä. Jos vaatimus-
ta ei ole määräajan päättymiseen jälkeen-
kään täytetty, Rahoitustarkastus voi tehdä
päätöksen toimiluvan peruuttamisesta.

104 §

Omien varojen vähimmäismäärä
— — — — — — — — — — — — — —

Jos luottolaitoksen omien varojen määrä
alenee alle 1 momentissa säädetyn määrän
tai 3 momentissa säädettyjen yhteenlaskettu-
jen omien varojen määrän taikka jos se ei
määräajassa täytä 2 momentin vähimmäis-
vaatimusta, on rahoitustarkastuksen asetet-
tava luottolaitokselle määräaika, jonka kulu-
essa omien varojen on saavutettava tämän
pykälän mukainen vähimmäismäärä, tai esi-
tettävä valtiovarainministeriölle luottolai-
toksen toimiluvan peruuttamista.

— — — — — — — — — — — — — —
Omien varojen vähenemiseen alle tässä

pykälässä säädetyn määrän sovelletaan, mi-
tä 80 §:ssä säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu
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toimilupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän
lain voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

———

3.

Laki

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä joulu-

kuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 7 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti, 17 ja 19 §, 20 §:n
1—4 momentti ja 22 §:n 1 momentti, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-
dä, jollei samalla rekisteröidä valtiovarain-
ministeriön perustettavalle luottolaitokselle
myöntämää toimilupaa.

— — — — — — — — — — — — — —
Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-

dä, ellei samalla rekisteröidä 1 momentissa
tarkoitettua toimilupaa.

14 §
Valtiovarainministeriö voi tämän luvun

mukaisesti luottolaitoksen hakemuksesta pe-
ruuttaa sen toimiluvan ilman, että luottolai-
tos olisi asetettava selvitystilaan. Hakemuk-
sesta on ennen sen ratkaisemista pyydettävä
rahoitustarkastuksen lausunto.
— — — — — — — — — — — — — —

14 §
Rahoitustarkastus voi tämän luvun mukai-

sesti luottolaitoksen hakemuksesta peruuttaa
sen toimiluvan ilman, että luottolaitos olisi
asetettava selvitystilaan.

— — — — — — — — — — — — — —

17 §
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava

14 §:ssä tarkoitettu päätös rekisteröitäväksi.
Toimiluvan peruuttaminen tulee voimaan,
kun päätös on rekisteröity.

17 §
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava

14 §:ssä tarkoitettu päätös rekisteröitäväksi.
Toimiluvan peruuttaminen tulee voimaan,
kun päätös on rekisteröity.

19 §
Valtiovarainministeriön on päättäessään

luottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta
samalla määrättävä luottolaitos selvitysti-

19 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään

luottolaitoksen toimiluvan peruuttamisesta
samalla määrättävä luottolaitos selvitysti-
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laan, jollei 5 luvun säännöksistä muuta joh-
du. Selvitystila alkaa, kun toimiluvan pe-
ruuttamista ja selvitystilaan määräämistä
koskeva valtiovarainministeriön päätös on
tehty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtiova-
rainministeriön päätöstä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei muutok-
senhakuviranomainen toisin määrää.

laan, jollei 5 luvun säännöksistä muuta joh-
du. Selvitystila alkaa, kun toimiluvan pe-
ruuttamista ja selvitystilaan määräämistä
koskeva Rahoitustarkastuksen päätös on
tehty.

20 §
Valtiovarainministeriön tehdessä päätök-

sen luottolaitoksen asettamisesta selvitys-
tilaan, sen on samalla valittava yksi tai use-
ampi selvitysmies. Selvitysmiehiin so-
velletaan muuten, mitä osakeyhtiölain 13
luvun 6 §:ssä säädetään. Osakeyhtiölain 13
luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua mää-
räystä voi hakea myös rahoitustarkastus sen
lisäksi, mitä mainitussa lainkohdassa sääde-
tään.

Selvitysmiesten on tehtävä osakeyhtiölain
13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus rahoi-
tustarkastukselle, talletussuojarahastolle ja,
milloin selvitystila perustuu muuhun kuin
19 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, valtiova-
rainministeriölle.

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun valtiovarainministeriö on tehnyt päätök-
sen toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava
koolle luottolaitoksen yhtiökokous päättä-
mään toimenpiteistä luottolaitoksen sulautu-
misesta toiseen luottolaitokseen tai toimilu-
paedellytysten korjaamisesta muulla tavalla
taikka luottolaitoksen purkamisesta.

Selvitysmiesten on haettava valtiovarain-
ministeriöltä toimiluvan peruuttamista vii-
vytyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edel-
lytyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituk-
senmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

20 §
Rahoitustarkastuksen tehdessä päätöksen

luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan,
sen on samalla valittava yksi tai useampi
selvitysmies. Selvitysmiehiin sovelletaan
muuten, mitä osakeyhtiölain 13 luvun
6 §:ssä säädetään. Osakeyhtiölain 13 luvun
6 §:n 2 momentissa tarkoitettua määräystä
voi hakea myös Rahoitustarkastus sen lisäk-
si, mitä mainitussa lainkohdassa säädetään.

Selvitysmiesten on tehtävä osakeyhtiölain
13 luvun 9 §:ssä tarkoitettu ilmoitus talletus-
suojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoitta-
jien korvausrahastolle, jos luottolaitos on
rahaston jäsen, sekä, jos ilmoitus perustuu
muuhun kuin 19 §:ssä tarkoitettuun päätök-
seen, Rahoitustarkastukselle.

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava kool-
le luottolaitoksen yhtiökokous päättämään
toimenpiteistä luottolaitoksen sulautumises-
ta toiseen luottolaitokseen tai toimilupaedel-
lytysten korjaamisesta muulla tavalla taikka
luottolaitoksen purkamisesta.

Selvitysmiesten on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimiluvan peruuttamista viivy-
tyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edelly-
tyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituk-
senmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

22 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoi-
tettava hakemuksesta valtiovarainministeri-
ölle. Tuomioistuimen on lykättävä asian kä-
sittelyä enintään kuukaudella, jos valtiova-

22 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitet-
tava hakemuksesta Rahoitustarkastukselle.
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsitte-
lyä enintään kuukaudella, jos Rahoitustar-
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rainministeriö esittää tätä koskevan pyynnön
viikon kuluessa tässä momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen vastaanottamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

kastus esittää tätä koskevan pyynnön viikon
kuluessa tässä momentissa tarkoitetun il-
moituksen vastaanottamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———

4.

Laki

säästöpankkilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 76 §:n 5 mo-

mentti, 84 §:n 4 momentti, 101 §:n 2 momentin 2 kohta, 103 §, 104 §:n 1 ja 3 momentti,
108 §, 110 §:n 2 momentti ja 119 §:n 1 momentti, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

76 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-
dä, jollei samalla rekisteröidä valtiovarain-
ministeriön vastaanottavalle säästöpankille
myöntämää toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-

dä, ellei samalla rekisteröidä sulautumisessa
syntyvälle säästöpankille myönnettyä toimi-
lupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

84 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jakautumista ei saa rekisteröidä, jollei sa-
malla rekisteröidä valtiovarainministeriön
perustettavalle vastaanottavalle säästöpan-
kille myöntämää toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Jakautumista ei saa rekisteröidä, ellei sa-

malla rekisteröidä jakautumisessa perustet-
tavalle säästöpankille myönnettyä toimilu-
paa.
— — — — — — — — — — — — — —
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101 §
— — — — — — — — — — — — — —

Säästöpankki voidaan asettaa selvitysti-
laan:

— — — — — — — — — — — — — —
2) valtiovarainministeriön päätöksellä pe-

ruutettaessa säästöpankin toimilupa luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 12 §:n perus-
teella.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
2) Rahoitustarkastuksen päätöksellä pe-

ruutettaessa säästöpankin toimilupa luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 12 §:n perus-
teella.
— — — — — — — — — — — — — —

103 §
Valtiovarainministeriön on päättäessään

toimiluvan peruuttamisesta samalla mää-
rättävä säästöpankki selvitystilaan.

Selvitystila alkaa välittömästi, kun toimi-
luvan peruuttamista ja selvitystilaan määrää-
mistä koskeva valtiovarainministeriön pää-
tös on tehty.

Tässä pykälässä tarkoitettua valtiovarain-
ministeriön päätöstä on noudatettava muu-
toksenhausta huolimatta, jollei muutoksen-
hakuviranomainen toisin määrää.

103 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään toi-

miluvan peruuttamisesta samalla määrättävä
säästöpankki selvitystilaan.

Selvitystila alkaa välittömästi, kun toimi-
luvan peruuttamista ja selvitystilaan määrää-
mistä koskeva Rahoitustarkastuksen päätös
on tehty.

104 §
Kun säästöpankki tai valtiovarainministe-

riö tekee päätöksen selvitystilasta, on sa-
malla valittava yksi tai useampia selvitys-
miehiä hallituksen, toimitusjohtajan ja mah-
dollisen hallintoneuvoston tilalle. Mitä
muualla laissa säädetään hallituksesta ja sen
jäsenistä, on soveltuvin osin voimassa selvi-
tysmiehistä, mikäli tämän luvun sään-
nöksistä ei muuta johdu.
— — — — — — — — — — — — — —

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun valtiovarainministeriö on tehnyt päätök-
sen toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava
koolle säästöpankin isäntien kokous päättä-
mään toimenpiteistä säästöpankin sulautu-
misesta toiseen säästöpankkiin tai toimilu-
paedellytysten korjaamisesta muulla tavalla
taikka säästöpankin purkamisesta.

104 §
Kun säästöpankki tai Rahoitustarkastus

tekee päätöksen selvitystilasta, on samalla
valittava yksi tai useampia selvitysmiehiä
hallituksen, toimitusjohtajan ja mahdollisen
hallintoneuvoston tilalle. Mitä muualla lais-
sa säädetään hallituksesta ja sen jäsenistä,
on soveltuvin osin voimassa selvitysmiehis-
tä, jollei tämän luvun säännöksistä muuta
johdu.
— — — — — — — — — — — — — —

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava kool-
le säästöpankin isäntien kokous päättämään
toimenpiteistä säästöpankin sulautumisesta
toiseen säästöpankkiin tai toimilupaedelly-
tysten korjaamisesta muulla tavalla taikka
säästöpankin purkamisesta.

108 §
Kun isäntien kokous tai valtiovarainminis-

teriö on tehnyt päätöksen säästöpankin aset-
tamisesta selvitystilaan, selvitysmiesten on
viivytyksettä tehtävä selvitystilaa koskevas-

108 §
Kun isäntien kokous tai Rahoitustarkastus

on tehnyt päätöksen säästöpankin asettami-
sesta selvitystilaan, selvitysmiesten on vii-
vytyksettä tehtävä selvitystilaa koskevasta



HE 175/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus
128

ta päätöksestä ja selvitysmiesten valinnasta
ilmoitus rekisteröimistä varten. Ilmoitus on
lisäksi tehtävä rahoitustarkastukselle, talle-
tussuojarahastolle, luottolaitostoiminnasta
annetun lain 6 luvussa tarkoitetulle vakuus-
rahastolle ja säästöpankkitarkastukselle se-
kä, jos päätöksen selvitystilaan asettamisesta
on tehnyt isäntien kokous, valtiovarainmi-
nisteriölle.

päätöksestä ja selvitysmiesten valinnasta il-
moitus rekisteröimistä varten. Ilmoitus on
lisäksi tehtävä talletussuojarahastolle ja
säästöpankkitarkastukselle, sekä, jos pää-
töksen selvitystilaan asettamisesta on tehnyt
isäntien kokous, Rahoitustarkastukselle. Il-
moitus on tehtävä myös vakuusrahastolle ja
sijoittajien korvausrahastolle, jos säästö-
pankki on rahaston jäsen.

110 §
— — — — — — — — — — — — — —

Selvitysmiesten on haettava valtiovarain-
ministeriöltä toimiluvan peruuttaminen vii-
vytyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edel-
lytyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituk-
senmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.

— — — — — — — — — — — — — —
Selvitysmiesten on haettava Rahoitustar-

kastukselta toimiluvan peruuttaminen viivy-
tyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edelly-
tyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituk-
senmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.

119 §
Velkojan hakiessa säästöpankkia konkurs-

siin tuomioistuimen on ennen konkurssipää-
töksen tekemistä ilmoitettava hakemuksesta
valtiovarainministeriölle. Tuomioistuimen
on lykättävä asian käsittelyä enintään kuu-
kaudella, jos valtiovarainministeriö esittää
tätä koskevan pyynnön viikon kuluessa tässä
momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaan-
ottamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

119 §
Velkojan hakiessa säästöpankkia konkurs-

siin tuomioistuimen on ennen konkurssipää-
töksen tekemistä ilmoitettava hakemuksesta
Rahoitustarkastukselle. Tuomioistuimen on
lykättävä asian käsittelyä enintään kuukau-
della, jos Rahoitustarkastus esittää tätä kos-
kevan pyynnön viikon kuluessa tässä mo-
mentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanot-
tamisesta.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———
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5.

Laki

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamises-
ta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä jou-

lukuuta 2001 annetun lain (1504/2001) 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 3 momentti, 9, 15 ja 17 §,
25 §:n 3 momentti, 33 §:n 1 momentti, 36 ja 38 §, 39 §:n 1—4 momentti, 41 §, 51 §:n 2 mo-
mentti, 52 ja 54 §, sekä

lisätään 50 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

7 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos yhteenliittymän yhteenlaskettu asia-
kasriski ylittää 1 momentissa säädetyn rajan,
keskusyhteisön on viipymättä ilmoitettava
siitä rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä
toimenpiteisiin asiakasriskejä koskevien
vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustarkas-
tuksen on asetettava määräaika, jonka kulu-
essa yhteenliittymän asiakasriskejä koskeva
vaatimus on täytettävä, tai esitettävä valtio-
varainministeriölle yhteenliittymän purka-
mista.

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Jos yhteenliittymän yhteenlaskettu asia-

kasriski ylittää 1 momentissa säädetyn rajan,
keskusyhteisön on viipymättä ilmoitettava
siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä
toimenpiteisiin asiakasriskejä koskevien
vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitustarkas-
tuksen on, saatuaan edellä tarkoitetun il-
moituksen tai muuten tiedon 1 momentissa
säädetyn rajan ylittymisestä, asetettava yh-
teenliittymän purkamisen uhalla määräaika,
jonka kuluessa yhteenliittymän asiakas-
riskejä koskeva vaatimus on täytettävä. Jos
vaatimusta ei ole määräajan päättymisen
jälkeenkään täytetty, Rahoitustarkastus voi
tehdä päätöksen yhteenliittymän purkami-
sesta.
— — — — — — — — — — — — — —

8 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos yhteenliittymän omien varojen määrä
laskee alle luottolaitostoiminnasta annetun
lain 9 luvun mukaisen vähimmäismäärän,
keskusyhteisön on viipymättä ilmoitettava
siitä rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toi-
menpiteisiin omien varojen määrää koskevi-
en vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitus-
tarkastuksen on asetettava määräaika, jonka

— — — — — — — — — — — — — —
Jos yhteenliittymän omien varojen määrä

laskee alle luottolaitostoiminnasta annetun
lain 9 luvun mukaisen vähimmäismäärän,
keskusyhteisön on viipymättä ilmoitettava
siitä Rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä
toimenpiteisiin omien varojen määrää kos-
kevien vaatimusten täyttämiseksi. Rahoitus-
tarkastuksen on, saatuaan edellä tarkoitetun
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kuluessa yhteenliittymän omia varoja kos-
keva vaatimus on täytettävä, tai esitettävä
valtiovarainministeriölle yhteenliittymän
purkamista.

ilmoituksen tai muuten tiedon yhteenliitty-
män omien varojen vähenemisestä alle lais-
sa säädetyn määrän, asetettava määräaika,
jonka kuluessa yhteenliittymän omien varo-
jen määrää koskeva vaatimus on yhteenliit-
tymän purkamisen uhalla täytettävä. Jos
vaatimusta ei ole määräajan päättymisen
jälkeenkään täytetty, Rahoitustarkastus voi
tehdä päätöksen yhteenliittymän purkami-
sesta.

9 §
Jos jäsenluottolaitoksen omien varojen

määrä alenee alle luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 104 §:n 1 momentissa säädetyn
määrän tai 3 momentissa säädettyjen yh-
teenlaskettujen omien varojen määrän, on
jäsenluottolaitokselle asetettava määräaika,
jonka kuluessa omien varojen on saavutetta-
va mainittujen säännösten mukainen vähim-
mäismäärä. Määräajan asettaa keskusyhtei-
sö, jos jäsenluottolaitoksen luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 78 §:n mukaan lasket-
tu omien varojen vähimmäismäärä on vähin-
tään 10 prosenttia. Omien varojen vähim-
mäismäärän ollessa tätä alhaisempi määrä-
ajan asettaa rahoitustarkastus. Jos jäsenluot-
tolaitoksen omien varojen määrä ei määrä-
ajan kuluessa saavuta säädettyä tasoa, rahoi-
tustarkastus voi esittää ministeriölle luotto-
laitoksen toimiluvan peruuttamista.

9 §
Jos jäsenluottolaitoksen omien varojen

määrä alenee alle luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 104 §:n 1 momentissa säädetyn
määrän tai mainitun pykälän 3 momentissa
säädettyjen yhteenlaskettujen omien varojen
määrän, on jäsenluottolaitokselle asetettava
määräaika, jonka kuluessa omien varojen on
saavutettava mainittujen säännösten mukai-
nen vähimmäismäärä. Määräajan asettaa
keskusyhteisö, jos jäsenluottolaitoksen luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 78 §:n mu-
kaan laskettu omien varojen vähimmäismää-
rä on vähintään 10 prosenttia. Omien varo-
jen vähimmäismäärän ollessa tätä alhaisem-
pi määräajan asettaa Rahoitustarkastus. Jos
jäsenluottolaitoksen omien varojen määrä ei
määräajan kuluessa saavuta säädettyä tasoa,
Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen jä-
senluottolaitoksen toimiluvan peruuttami-
sesta.

15 §
Valtiovarainministeriö voi antaa keskus-

yhteisölle luvan käyttää toiminimessään ni-
mitystä "pankki" tai viittausta talletuspankin
toimintaan.

15 §
Rahoitustarkastus voi antaa keskusyhtei-

sölle luvan käyttää toiminimessään nimitys-
tä ''pankki'' tai viittausta talletuspankin toi-
mintaan.

17 §
Valtiovarainministeriö voi rahoitustarkas-

tuksen esityksestä määrätä yhteenliittymän
purettavaksi, jos se ei täytä edellä tässä lu-
vussa säädettyjä vaatimuksia eikä yhteenliit-
tymä ole rahoitustarkastuksen asettamassa
määräajassa järjestänyt toimintaansa tämän
luvun säännöksiä vastaavaksi.

17 §
Rahoitustarkastus voi määrätä yhteenliit-

tymän purettavaksi, jos se ei täytä edellä
tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia tai yh-
teenliittymä ei ole Rahoitustarkastuksen
asettamassa määräajassa järjestänyt toimin-
taansa tämän luvun säännöksiä vastaavaksi.
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25 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-
dä, jollei samalla rekisteröidä valtiovarain-
ministeriön vastaanottavalle luottolaitoksel-
le myöntämää toimilupaa.

— — — — — — — — — — — — — —
Kombinaatiosulautumista ei saa rekisteröi-

dä, ellei samalla rekisteröidä 1 momentissa
tarkoitettua toimilupaa.

33 §
Valtiovarainministeriö voi tämän luvun

mukaisesti luottolaitoksen hakemuksesta pe-
ruuttaa sen toimiluvan ilman, että luottolai-
tos olisi asetettava selvitystilaan. Hakemuk-
sesta on ennen sen ratkaisemista pyydettävä
rahoitustarkastuksen lausunto.
— — — — — — — — — — — — — —

33 §
Rahoitustarkastus voi tämän luvun mukai-

sesti luottolaitoksen hakemuksesta peruuttaa
sen toimiluvan ilman, että luottolaitos olisi
asetettava selvitystilaan.

— — — — — — — — — — — — — —

36 §
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava 33

§:ssä tarkoitettu päätös toimiluvan peruutta-
misesta rekisteröitäväksi. Toimiluvan pe-
ruuttaminen tulee voimaan, kun päätös on
rekisteröity. Edellä 33 §:n 3 momentissa tar-
koitetun luottolaitoksen toimiluvan peruut-
tamispäätöstä ei kuitenkaan saa rekisteröidä,
jollei samalla rekisteröidä vastaanottavan
luottolaitoksen toimilupaa.

36 §
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava 33

§:ssä tarkoitettu päätös toimiluvan peruutta-
misesta rekisteröitäväksi. Toimiluvan pe-
ruuttaminen tulee voimaan, kun päätös on
rekisteröity. Edellä 33 §:n 3 momentissa tar-
koitetun luottolaitoksen toimiluvan peruut-
tamispäätöstä ei kuitenkaan saa rekisteröidä,
ellei samalla rekisteröidä vastaanottavan
luottolaitoksen toimilupaa.

38 §
Valtiovarainministeriön on päättäessään

toimiluvan peruuttamisesta samalla määrät-
tävä luottolaitos selvitystilaan, jollei 8 luvun
säännöksistä muuta johdu. Selvitystila al-
kaa, kun toimiluvan peruuttamista ja selvi-
tystilaan määräämistä koskeva valtiova-
rainministeriön päätös on tehty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua valtiova-
rainministeriön päätöstä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei muutok-
senhakuviranomainen toisin määrää.

38 §
Rahoitustarkastuksen on päättäessään

toimiluvan peruuttamisesta samalla määrät-
tävä luottolaitos selvitystilaan, jollei 8 luvun
säännöksistä muuta johdu. Selvitystila al-
kaa, kun toimiluvan peruuttamista ja selvi-
tystilaan määräämistä koskeva Rahoitustar-
kastuksen päätös on tehty.

39 §
Valtiovarainministeriön tehdessä päätök-

sen luottolaitoksen asettamisesta sel-
vitystilaan, sen on samalla valittava yksi tai
useampi selvitysmies. Selvitysmiehiin so-
velletaan muuten, mitä osuuskuntalain 19
luvun 6 §:ssä säädetään. Osuuskuntalain 19
luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua mää-

39 §
Rahoitustarkastuksen tehdessä päätöksen

luottolaitoksen asettamisesta selvitystilaan,
sen on samalla valittava yksi tai useampi
selvitysmies. Selvitysmiehiin sovelletaan
muuten, mitä osuuskuntalain 19 luvun 6
§:ssä säädetään. Osuuskuntalain 19 luvun 6
§:n 2 momentissa tarkoitettua määräystä voi
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räystä voi hakea myös rahoitustarkastus sen
lisäksi, mitä mainitussa lainkohdassa sääde-
tään.

Selvitysmiesten on tehtävä osuuskuntalain
19 luvun 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus rahoi-
tustarkastukselle, talletussuojarahastolle ja,
milloin selvitystila perustuu muuhun kuin
38 §:ssä tarkoitettuun päätökseen, valtiova-
rainministeriölle.

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun valtiovarainministeriö on tehnyt päätök-
sen toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava
koolle luottolaitoksen ylin päättävä elin
päättämään toimenpiteistä luottolaitoksen
sulautumisesta toiseen luottolaitokseen tai
toimilupaedellytysten korjaamisesta muulla
tavalla taikka luottolaitoksen purkamisesta.

Selvitysmiesten on haettava valtiovarain-
ministeriöltä toimiluvan peruuttamista vii-
vytyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edel-
lytyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituk-
senmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

hakea myös Rahoitustarkastus sen lisäksi,
mitä mainitussa lainkohdassa säädetään.

Selvitysmiesten on tehtävä osuuskuntalain
19 luvun 8 §:ssä tarkoitettu ilmoitus talletus-
suojarahastolle, vakuusrahastolle ja sijoitta-
jien korvausrahastolle, jos luottolaitos on
rahaston jäsen sekä, jos ilmoitus perustuu
muuhun kuin 38 §:ssä tarkoitettuun päätök-
seen, Rahoitustarkastukselle.

Selvitysmiesten on viipymättä sen jälkeen,
kun Rahoitustarkastus on tehnyt päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta, kutsuttava kool-
le luottolaitoksen ylin päättävä elin päättä-
mään toimenpiteistä luottolaitoksen sulau-
tumisesta toiseen luottolaitokseen tai toimi-
lupaedellytysten korjaamisesta muulla taval-
la taikka luottolaitoksen purkamisesta.

Selvitysmiesten on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimiluvan peruuttamista viivy-
tyksettä sen jälkeen, kun toimiluvan edelly-
tyksiä ei enää ole tai selvityksen tarkoituk-
senmukainen jatkaminen ei enää edellytä
toimilupaa.
— — — — — — — — — — — — — —

41 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitet-
tava hakemuksesta valtiovarainministeriölle.
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsitte-
lyä enintään kuukaudella, jos valtiovarain-
ministeriö esittää tätä koskevan pyynnön
viikon kuluessa tässä momentissa tarkoite-
tun ilmoituksen vastaanottamisesta.

41 §
Velkojan hakiessa luottolaitosta konkurs-

siin tuomioistuimen on viipymättä ilmoitet-
tava hakemuksesta Rahoitustarkastukselle.
Tuomioistuimen on lykättävä asian käsitte-
lyä enintään kuukaudella, jos Rahoitustar-
kastus esittää tätä koskevan pyynnön viikon
kuluessa tässä momentissa tarkoitetun il-
moituksen vastaanottamisesta.

50 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuksen on kuultava keskus-
yhteisöä ennen sellaisen päätöksen tekemis-
tä, joka voi vaikuttaa merkittävästi yhteen-
liittymän tai sen jäsenluottolaitoksen toimin-
taan tai toimintaedellytyksiin.

51 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jäsenluottolaitos ja sen konsolidointiryh-
mään kuuluva yritys on velvollinen anta-
maan keskusyhteisölle kaikki sen vaatimat

— — — — — — — — — — — — — —
Jäsenluottolaitos ja sen konsolidointiryh-

mään kuuluva yritys on velvollinen anta-
maan keskusyhteisölle kaikki sen vaatimat



HE 175/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

133

tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen kes-
kusyhteisön tässä laissa säädettyjen tehtävi-
en suorittamiseksi. Keskusyhteisö voi aset-
taa määräajan, jonka kuluessa tiedot on an-
nettava. Rahoitustarkastuksella on oikeus
rahoitustarkastuslain (503/1993) 18 §:ssä
säädetyn salassapitovelvollisuuden estämät-
tä antaa keskusyhteisölle tässä momentissa
tarkoitettuja tietoja, jos keskusyhteisö ei saa
tietoja jäsenluottolaitokselta tai sen konsoli-
dointiryhmään kuuluvalta yritykseltä aset-
tamassaan määräajassa.

— — — — — — — — — — — — — —

tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen kes-
kusyhteisön tässä laissa säädettyjen tehtävi-
en suorittamiseksi. Keskusyhteisö voi aset-
taa määräajan, jonka kuluessa tiedot on an-
nettava. Rahoitustarkastuksella on oikeus vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden estämättä antaa keskusyh-
teisölle tässä momentissa tarkoitettuja tieto-
ja, jos keskusyhteisö ei saa tietoja jäsenluot-
tolaitokselta tai sen konsolidointiryhmään
kuuluvalta yritykseltä asettamassaan määrä-
ajassa.
— — — — — — — — — — — — — —

52 §
Keskusyhteisön suorittaessa 50 ja 51 §:ssä

tarkoitettua valvontatehtävää keskusyhtei-
sön ja sen edustajan oikeuksista on soveltu-
vin osin voimassa, mitä rahoitustarkastus-
lain 10 ja 11 §:ssä säädetään rahoitustarkas-
tuksen ja sen edustajan koollekutsumis- ja
läsnäolo-oikeudesta sekä tarkastus- ja tieto-
jensaantioikeudesta.

Keskusyhteisön ja sen edustajan vastuusta
ja esteellisyydestä on, niiden hoitaessa 50 ja
51 §:n mukaista valvontatehtäväänsä, voi-
massa, mitä rahoitustarkastuksesta ja sen
edustajasta säädetään rahoitustarkastuslais-
sa.

52 §
Keskusyhteisön suorittaessa 50 ja 51 §:ssä

tarkoitettua valvontatehtävää keskusyhtei-
sön ja sen edustajan oikeuksista on soveltu-
vin osin voimassa, mitä Rahoitustarkastuk-
sesta annetun lain ( / ) 14 ja 15 §:ssä sääde-
tään Rahoitustarkastuksen ja sen edustajan
koollekutsumis- ja läsnäolo-oikeudesta sekä
tarkastus- ja tietojensaantioikeudesta.

Keskusyhteisön ja sen edustajan vastuusta
ja esteellisyydestä on, niiden hoitaessa 50 ja
51 §:n mukaista valvontatehtäväänsä, voi-
massa, mitä Rahoitustarkastuksesta ja sen
edustajasta säädetään Rahoitustarkastukses-
ta annetussa laissa.

54 §
Rahoitustarkastuslain 20 §:ssä tarkoitettu

valvontamaksu ja 23 §:ssä tarkoitettu uhka-
sakko, jotka koskevat osuuspankkien yh-
teenliittymää, määrätään keskusyhteisölle.

54 §
Rahoitustarkastuksen kustannusten katta-

miseksi perittävä valvontamaksu ja Rahoi-
tustarkastuksesta annetun lain 24 §:ssä tar-
koitettu uhkasakko, jotka koskevat osuus-
pankkien yhteenliittymää, määrätään kes-
kusyhteisölle.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———
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6.

Laki

ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulu-

kuuta1993 annetun lain (1608/1993) 9 §:n otsikko ja 1 ja 2 momentti, 9 b §:n 1 momentti,
10 § ja 25 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin niistä ovat 9 §:n 1 ja 2 momentti ja 9 b §:n 1 momentti laissa 1230/1997, seu-
raavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

9 §

Sivukonttorin perustamislupa

Luottolaitoksen on haettava ministeriöltä
toimilupa Suomeen perustettavalle sivukont-
torille. Hakemuksesta on pyydettävä lausun-
to Suomen Pankilta ja rahoitustarkastuksel-
ta sekä luottolaitostoiminnasta annetun lain
6 a luvussa tarkoitetulta talletussuojarahas-
tolta. Hakemukseen on liitettävä ministeriön
tarpeelliseksi katsomat asiakirjat ja selvityk-
set.

Ministeriön on myönnettävä toimilupa, jos
luottolaitoksen toiminta on vakaata ja sen
julkinen valvonta on riittävällä tavalla jär-
jestetty. Ministeriöllä on oikeus antaa sivu-
konttorin perustamista, toimintaa ja valvon-
taa koskevia määräyksiä. Ministeriö voi
päättää sivukonttorin jäsenyydestä suoma-
laisessa talletussuojarahastossa määräämil-
lään ehdoilla.

— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Sivukonttorin toimilupa

Luottolaitoksen on haettava Rahoitustar-
kastukselta toimilupa Suomeen perustetta-
valle sivukonttorille. Hakemuksesta on pyy-
dettävä lausunto Suomen Pankilta ja luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa tarkoite-
tulta talletussuojarahastolta sekä sijoittajien
korvausrahastolta, jos luottolaitos tarjoaa
sijoituspalveluita. Hakemukseen liitettävistä
selvityksistä säädetään valtiovarainministe-
riön asetuksella.

Rahoitustarkastuksen on myönnettävä toi-
milupa, jos luottolaitokseen sen kotivaltios-
sa sovellettava lainsäädäntö vastaa kan-
sainvälisesti hyväksyttyjä rahoitusvalvonnan
sekä rahoitusjärjestelmän rikollisen hyväk-
sikäytön estämistä koskevia suosituksia,
luottolaitos täyttää kotivaltion lainsäädän-
nön vaatimukset ja luottolaitosta muutoinkin
valvotaan sen kotivaltiossa riittävän tehok-
kaasti.
— — — — — — — — — — — — — —
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9 b §

Sivukonttorin erottaminen talletussuojara-
haston jäsenyydestä

Jos 9 §:ssä tarkoitettu sivukonttori ei ole
noudattanut tämän lain säännöksiä tai sen
nojalla annettuja määräyksiä taikka talletus-
suojarahaston sääntöjä, ministeriö voi erot-
taa sen talletussuojarahastosta. Ministeriön
on kuultava rahoitustarkastusta, Suomen
Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion val-
vontaviranomaista ennen erottamispäätök-
sen tekemistä.
— — — — — — — — — — — — — —

9 b §

Sivukonttorin erottaminen talletussuojara-
haston jäsenyydestä

Jos 9 §:ssä tarkoitettu sivukonttori ei ole
noudattanut tämän lain säännöksiä tai sen
nojalla annettuja määräyksiä taikka talletus-
suojarahaston sääntöjä, Rahoitustarkastus
voi erottaa sen talletussuojarahastosta. Ra-
hoitustarkastuksen on kuultava Suomen
Pankkia ja luottolaitoksen kotivaltion val-
vontaviranomaista ennen erottamispäätök-
sen tekemistä.
— — — — — — — — — — — — — —

10 §

Toimiluvan peruuttaminen ja rajoittaminen

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa sivu-
konttorin toimiluvan, jos sivukonttorin toi-
minnassa on olennaisesti rikottu lain tai ase-
tuksen säännöksiä taikka viranomaisen nii-
den nojalla antamia tai vahvistamia määrä-
yksiä taikka jos luvan myöntämiselle 8 ja
9 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ei enää ole
olemassa.

Jos sivukonttorin hoidossa on todettu tai-
tamattomuutta tai varomattomuutta ja on il-
meistä, että se voi vakavasti vahingoittaa
tallettajien tai muiden velkojien etua, voi
valtiovarainministeriö rahoitustarkastuksen
esityksestä rajoittaa määräajaksi sivukontto-
rin toimiluvan mukaista toimintaa.

10 §

Toimiluvan peruuttaminen ja rajoittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sivukont-
torin toimiluvan, jos sivukonttorin toimin-
nassa on olennaisesti rikottu lakien tai ase-
tusten säännöksiä taikka viranomaisten nii-
den nojalla antamia tai vahvistamia määrä-
yksiä taikka jos luvan myöntämiselle 8 ja
9 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ei enää ole
olemassa.

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräa-
jaksi sivukonttorin toimiluvan mukaista toi-
mintaa, jos sivukonttorin hoidossa on todet-
tu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja
on ilmeistä, että se voi vakavasti vahingoit-
taa rahoitusmarkkinoiden vakautta, maksu-
järjestelmien häiriötöntä toimintaa tai vel-
kojien etua.

25 §

Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä

on noudatettava myös silloin, kun valtiova-
rainministeriö peruuttaa sivukonttorin toimi-
luvan tai kun rahoitustarkastus kieltää luot-
to- tai rahoituslaitosta jatkamasta toimin-
taansa Suomessa.

— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä

on noudatettava myös silloin, kun Rahoitus-
tarkastus peruuttaa sivukonttorin toimiluvan
tai kieltää luotto- tai rahoituslaitosta jatka-
masta toimintaansa Suomessa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä
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kuuta 20 .
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu

toimilupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän
lain voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

———

7.

Laki

talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä 28 päivänä joulukuuta

2001 annetun lain (1509/2001) 3 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 11 §:n 2 momentti, seu-
raavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 §

Keskeytyksen edellytykset

Valtiovarainministeriö voi keskeyttää pan-
kin toiminnan enintään kuukauden ajaksi,
jos toiminnan jatkaminen vaarantaisi tallet-
tajien tai muiden velkojien aseman tai rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden taikka muuten
aiheuttaisi vakavia häiriöitä rahoitusmarkki-
noilla.
— — — — — — — — — — — — — —

3 §

Keskeytyksen edellytykset

Valtiovarainministeriö voi keskeyttää pan-
kin toiminnan enintään kuukauden ajaksi,
jos on ilmeistä, että toiminnan jatkaminen
vakavasti vahingoittaisi rahoitusmarkkinoi-
den vakautta, maksujärjestelmien häiriötön-
tä toimintaa tai velkojien etua.

— — — — — — — — — — — — — —

5 §

Asiamiehen asettaminen pankkiin

Rahoitustarkastuksen on viipymättä ase-
tettava pankkiin, jonka toiminta on keskey-
tetty, asiamies valvomaan, että keskeytys-
päätöstä noudatetaan tämän lain mukaisesti.
Asiamieheen sovelletaan soveltuvin osin,
mitä rahoitustarkastuslain (503/1993) 15
§:ssä säädetään asiamiehestä. Asiamies toi-

5 §

Asiamiehen asettaminen pankkiin

Rahoitustarkastuksen on viipymättä ase-
tettava pankkiin, jonka toiminta on keskey-
tetty, asiamies valvomaan, että keskeytys-
päätöstä noudatetaan tämän lain mukaisesti.
Asiamieheen sovelletaan soveltuvin osin,
mitä Rahoitustarkastuksesta annetun lain
( / ) 23 §:ssä säädetään asiamiehestä.
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mii virkavastuulla hoitaessaan tässä pykä-
lässä tarkoitettua tehtäväänsä.
— — — — — — — — — — — — — —

Asiamies toimii virkavastuulla hoitaessaan
tässä pykälässä tarkoitettua tehtäväänsä.
— — — — — — — — — — — — — —

11 §

Toimenpidesuunnitelma

— — — — — — — — — — — — — —
Jos pankki ei laadi suunnitelmaa 1 mo-

mentissa tarkoitetussa ajassa tai suunnitel-
massa ei voida esittää toimenpiteitä, joiden
avulla pankin taloudellinen asema voidaan
todennäköisesti tervehdyttää ennen 3 §:ssä
tarkoitetun määräajan päättymistä, valtiova-
rainministeriö voi peruuttaa pankin toimilu-
van.

— — — — — — — — — — — — — —
Jos pankki ei laadi suunnitelmaa 1 mo-

mentissa tarkoitetussa ajassa tai suun-
nitelmassa ei voida esittää toimenpiteitä,
joiden avulla pankin taloudellinen asema
voidaan todennäköisesti tervehdyttää ennen
3 §:ssä tarkoitetun määräajan päättymistä,
valtiovarainministeriön on esitettävä Rahoi-
tustarkastukselle pankin toimiluvan peruut-
tamista.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———

8.

Laki

kiinnitysluottopankkilain 14 ja 17 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1999 annetun kiinnitysluottopankkilain (1240/1999) 14 ja

17 a §, sellaisena kuin niistä on 17 a § laissa 1244/2000, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

14 §

Rahoitustarkastuksen harjoittama valvonta

Kiinnitysluottopankin on toimitettava 10
§:ssä tarkoitetun rekisterin tiedot Rahoitus-
tarkastukselle kerran kuukaudessa. Jos
joukkovelkakirjalainan vakuudet eivät täytä

14 §

Rahoitustarkastuksen harjoittama valvonta

Kiinnitysluottopankin on toimitettava
10 §:ssä tarkoitetun rekisterin tiedot Rahoi-
tustarkastukselle kerran kuukaudessa. Jos
joukkovelkakirjalainan vakuudet eivät täytä
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tämän lain vaatimuksia, Rahoitustarkastuk-
sen on asetettava määräaika, jonka kuluessa
kiinnitysluottopankin on hankittava lisää
lainmukaisia vakuuksia. Jollei kiinnitysluot-
topankki voi asetetussa määräajassa täyttää
vakuuksia koskevia vaatimuksia, Rahoitus-
tarkastuksen on esitettävä ministeriölle toi-
miluvan peruuttamista.

tämän lain vaatimuksia, Rahoitustarkastuk-
sen on asetettava määräaika, jonka kuluessa
kiinnitysluottopankin on hankittava lisää
lainmukaisia vakuuksia. Jollei kiinnitysluot-
topankki voi asetetussa määräajassa täyttää
vakuuksia koskevia vaatimuksia, Rahoitus-
tarkastuksen on peruutettava kiinnitysluot-
topankin toimilupa.

17 a §

Vakuuksien hallinnointi selvitystilan ja kon-
kurssin aikana

Sen jälkeen, kun kiinnitysluottopankki on
asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, rahoi-
tustarkastuksen on asetettava viipymättä ra-
hoitustarkastuslain (503/1993) 15 §:n 2 mo-
mentin mukainen asiamies valvomaan kiin-
nitysluottopankin liikkeeseen laskemien
kiinteistö- ja julkisyhteisövakuudellisten
joukkovelkakirjojen haltijoiden etua ja käyt-
tämään puhevaltaa näiden puolesta. Asia-
miehen on valvottava erityisesti joukkovel-
kakirjalainojen vakuutena olevien varojen
hoitamista ja rahaksi muuttoa sekä sopimuk-
senmukaisten suoritusten maksamista jouk-
kovelkakirjan haltijoille. Asiamieheksi valit-
tavalla henkilöllä on oltava tehtävän laatuun
ja laajuuteen nähden riittävä rahoitustoimin-
nan ja oikeudellisten asioiden tuntemus.
Asiamieheen sovelletaan muuten, mitä ra-
hoitustarkastuslain 15 §:n 2 momentissa
säädetään asiamiehestä, jollei jäljempänä
toisin säädetä.

— — — — — — — — — — — — — —

17 a §

Vakuuksien hallinnointi selvitystilan ja kon-
kurssin aikana

Sen jälkeen, kun kiinnitysluottopankki on
asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, Ra-
hoitustarkastuksen on asetettava viipymättä
Rahoitustarkastuksesta annetun lain ( / )
23 §:n 2 momentin mukainen asiamies val-
vomaan kiinnitysluottopankin liikkeeseen
laskemien kiinteistö- ja julkisyhteisövakuu-
dellisten joukkovelkakirjojen haltijoiden
etua ja käyttämään puhevaltaa näiden puo-
lesta. Asiamiehen on valvottava erityisesti
joukkovelkakirjalainojen vakuutena olevien
varojen hoitamista ja rahaksi muuttoa sekä
sopimuksenmukaisten suoritusten maksa-
mista joukkovelkakirjan haltijoille. Asia-
mieheksi valittavalla henkilöllä on oltava
tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden riittä-
vä rahoitustoiminnan ja oikeudellisten asi-
oiden tuntemus. Asiamieheen sovelletaan
muuten, mitä Rahoitustarkastuksesta anne-
tun lain ( / ) 23 §:n 2 momentissa säädetään
asiamiehestä, jollei jäljempänä toisin sääde-
tä.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———
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9.

Laki

hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan hypoteekkiyhdistyksistä 8 joulukuuta 1978 annetun lain (936/1978) 2 §:n 3 mo-

mentti sekä 6 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 9 § laissa 1552/1992, sekä
muutetaan 5 §:n 2 momentti, 17 §:n 2 momentti, 27 §:n 3 momentti ja 28 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 17 §:n 2 momentti laissa 1613/1993 ja 27 §:n
3 momentti laissa 1552/1991, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 §
— — — — — — — — — — — — — —

Hypoteekkiyhdistyksellä on oikeus käyttää
erikseen suomen- ja ruotsinkielistä sekä val-
tiovarainministeriön luvalla myös muunkie-
listä toiminimeä.

— — — — — — — — — — — — — —
(kumotaan)

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Vähintään puolella perustajista tulee olla
asuinpaikka Euroopan talousalueella. Val-
tiovarainministeriö voi antaa luvan poiketa
tässä säädetystä vaatimuksesta.

— — — — — — — — — — — — — —
Vähintään puolella hypoteekkiyhdistyksen

perustajista on oltava asuinpaikka tai, jos
perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka Eu-
roopan talousalueella, jollei Rahoitustar-
kastus myönnä hypoteekkiyhdistykselle lu-
paa poiketa tästä vaatimuksesta. Lupa voi-
daan myöntää, jos se ei vaaranna hypoteek-
kiyhdistyksen tehokasta valvontaa eikä hy-
poteekkiyhdistyksen hoitamista varovaisten
ja terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti.

6 §
Hypoteekkiyhdistyksen perustajien on ha-

ettava valtiovarainministeriöltä toimilupa.
Valtiovarainministeriön on pyydettävä asi-
asta pankkitarkastusviraston lausunto.

Hypoteekkiyhdistyksen säännöille ja nii-
den muutoksille on haettava valtiovarainmi-
nisteriön vahvistus.

6 §
(kumotaan)

9 §
Hypoteekkiyhdistykselle, jonka perustami-

nen on yleisen edun mukainen, on annettava

9 §
(kumotaan)
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toimilupa.

17 §
— — — — — — — — — — — — — —

Vähintään puolella hallituksen jäsenistä
sekä varajäsenistä ja toimitusjohtajalla on
oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella,
jollei valtiovarainministeriö myönnä tästä
poikkeusta. Vaalikelpoinen hallintoneuvos-
ton jäseneksi ja varajäseneksi on ainoastaan
hypoteekkiyhdistyksen äänioikeutettu jäsen.

— — — — — — — — — — — — — —
Vähintään puolella hypoteekkiyhdistyksen

hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajalla
on oltava asuinpaikka Euroopan talous-
alueella, jollei Rahoitustarkastus myönnä
hypoteekkiyhdistykselle lupaa poiketa tästä
vaatimuksesta. Lupa voidaan myöntää, jos
se ei vaaranna hypoteekkiyhdistyksen teho-
kasta valvontaa eikä hypoteekkiyhdistyksen
hoitamista varovaisten ja terveiden liikepe-
riaatteiden mukaisesti.

27 §
— — — — — — — — — — — — — —

Jos omaisuutta jää tämän jälkeen jäljelle,
on ylijäämä käytettävä hypoteekkiyhdistyk-
sen sääntöjen määräämään tarkoitukseen.
Ylijäämän käytöstä päättää tarvittaessa val-
tiovarainministeriö.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Jos omaisuutta jää tämän jälkeen jäljelle,

on ylijäämä käytettävä hypoteekkiyhdistyk-
sen sääntöjen määräämään tarkoitukseen.
Ylijäämän käytöstä päättää tarvittaessa Ra-
hoitustarkastus.
— — — — — — — — — — — — — —

28 §
— — — — — — — — — — — — — —

Valtiovarainministeriö antaa kussakin yk-
sityistapauksessa tarkemmat määräykset sii-
tä, miten on meneteltävä hypoteekkiyhdis-
tyksiä yhdistettäessä tai hypoteekkiyhdistys-
tä useaksi itsenäiseksi hypoteekkiyhdistyk-
seksi jaettaessa.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus antaa kussakin yksityis-

tapauksessa tarkemmat määräykset siitä, mi-
ten on meneteltävä hypoteekkiyhdistyksiä
yhdistettäessä tai hypoteekkiyhdistystä use-
aksi itsenäiseksi hypoteekkiyhdistykseksi
jaettaessa.
— — — — — — — — — — — — — —

———

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 20 .

———
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10.

Laki

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996)

12 §:n 3 momentti sekä
muutetaan 9, 10 § ja 10 a §, 11 §, 12 §:n 1 momentin johtolause ja 2, 4 ja 5 momentti, 12 b,

18 ja 19 §, 31 §:n 5 momentti, 34 §:n 1 momentin 1 kohta, 39 §:n 3 momentti, 42 §:n 2 mo-
mentti ja 45 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 § osaksi laissa 48/2002, 10 § osaksi laeissa 518/1998, 1521/2001
ja mainitussa laissa 48/2002, 12 §:n 4 momentti, 34 §:n 1 momentti, 39 §:n 3 momentti, 42 §:n
2 momentti ja 45 §:n 2 momentti mainitussa laissa 518/1998, 10 a § ja 12 §:n 5 momentti lais-
sa 1507/2001, 31 §:n 5 momentti laissa 1347/1997 ja 12 b § laissa 48/2002, sekä

lisätään 12 §:ään uusi 6 momentti seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

9 §

Toimilupa

Valtioneuvosto myöntää hakemuksesta si-
joituspalveluyrityksen toimiluvan. Toimilu-
paa voidaan hakea myös perustettavan yhti-
ön lukuun.

Hakemuksessa on annettava riittävä selvi-
tys hakijasta, hakijan tärkeimmistä osak-
keenomistajista, osakkeenomistajien omis-
tusosuuksista sekä sijoituspalveluyrityksen
toimipaikasta, harjoitettavaksi aiotusta toi-
minnasta ja hallintoa hoitavista henkilöistä.

Hakemuksessa on lisäksi oltava tiedot
osakkeenomistajien, osakkeenomistajiin ar-
vopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaan
rinnastettavien henkilöiden sekä hallintoa
hoitavien vähintään kahden henkilön luotet-
tavuudesta, hyvämaineisuudesta, kokemuk-
sesta ja muusta sopivuudesta siten, että saa-
dun selvityksen perusteella ja hakijan liike-
toiminnan aiottu laajuus huomioon ottaen
voidaan varmistua siitä, että sijoituspalvelu-
yritystä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti
sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaattei-
den mukaisesti.

9 §

Toimilupa

Rahoitustarkastus myöntää hakemuksesta
sijoituspalveluyrityksen toimiluvan. Toimi-
lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä
säädetään valtiovarainministeriön asetuk-
sella.
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Edellä 2 momentissa tarkoitetun omistus-
osuuden laskemistavasta säädetään 14 §:ssä
ja arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä.

Valtioneuvostolla on oikeus vaatia myös
muita kuin edellä 2 ja 3 momentissa tarkoi-
tettuja tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä.

Asianomainen ministeriö voi antaa mää-
räyksen tiedoista, jotka hakemuksessa on
esitettävä, ja niiden esittämistavasta.

10 §

Toimiluvan myöntäminen

Toimilupa on myönnettävä suomalaiselle
osakeyhtiölle, jolla on pääkonttori Suomes-
sa, luotettava hallinto, riittävät taloudelliset
toimintaedellytykset ja joka täyttää muut
tässä laissa asetetut vaatimukset, jollei saa-
dun selvityksen perusteella voida pitää to-
dennäköisenä, että sijoituspalveluyrityksen
ja muun oikeushenkilön tai luonnollisen
henkilön välillä oleva merkittävä sidonnai-
suus tai tällaisessa sidonnaisuussuhteessa
olevaan luonnolliseen henkilöön tai oikeus-
henkilöön sovellettavat Euroopan talousalu-
een ulkopuolisen valtion lait, asetukset tai
hallinnolliset määräykset estävät sijoituspal-
veluyrityksen tehokkaan valvonnan.

Hakemus on ratkaistava kuuden kuukau-
den kuluessa hakemuksen vastaanot-
tamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteel-
linen, siitä kun hakija on antanut asian rat-
kaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja
selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on
kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kulu-

10 §

Toimiluvan myöntäminen

Toimilupa on myönnettävä suomalaiselle
osakeyhtiölle, jos osakkeenomistajien, osak-
keenomistajiin arvopaperimarkkinalain
2 luvun 9 §:n mukaan rinnastettavien henki-
löiden sekä hallintoa hoitavien vähintään
kahden henkilön luotettavuudesta, hyvämai-
neisuudesta, kokemuksesta ja muusta sopi-
vuudesta saadun selvityksen perusteella ja
hakijan liiketoiminnan aiottu laajuus huo-
mioon ottaen voidaan varmistua siitä, että
sijoituspalveluyritystä tullaan johtamaan
ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varo-
vaisten liikeperiaatteiden mukaisesti Toimi-
luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi,
että yhtiöllä on pääkonttori Suomessa, luo-
tettava hallinto, riittävät taloudelliset toimin-
taedellytykset ja joka täyttää muut tässä
laissa asetetut vaatimukset, jollei saadun sel-
vityksen perusteella voida pitää todennäköi-
senä, että sijoituspalveluyrityksen ja muun
oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön vä-
lillä oleva merkittävä sidonnaisuus tai tällai-
sessa sidonnaisuussuhteessa olevaan luon-
nolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön so-
vellettavat Euroopan talousalueen ulko-
puolisen valtion säännökset ja hallinnolliset
määräykset estävät sijoituspalveluyrityksen
tehokkaan valvonnan. Toimilupa voidaan
myöntää myös perustettavalle sijoituspalve-
luyritykselle ennen sen rekisteröimistä.

Hakemus on ratkaistava kuuden kuukau-
den kuluessa hakemuksen vastaanot-
tamisesta tai, jos hakemus on ollut puutteel-
linen, siitä kun hakija on antanut asian rat-
kaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja
selvitykset. Toimilupaa koskeva päätös on
kuitenkin aina tehtävä 12 kuukauden kulu-



HE 175/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

143

essa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos
päätöstä ei ole annettu säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituk-
sen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuk-
sen hylkäävään päätökseen. Tällaisen vali-
tuksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu.
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta valitusviranomaiselle,
jos päätös on annettu valituksen tekemisen
jälkeen. Tässä momentissa tarkoitetun vali-
tuksen tekemisestä ja käsittelystä on muu-
toin soveltuvin osin voimassa, mitä hallinto-
lainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Asianomaisen ministeriön on ennen asian
ratkaisemista pyydettävä hakemuksesta lau-
sunto rahoitustarkastukselta sekä korvausra-
hastolta.

Sijoituspalveluyritys voi aloittaa toimin-
tansa välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa
on myönnetty, jollei toimiluvan ehdoissa ole
muuta määrätty.

essa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos
päätöstä ei ole annettu säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valituk-
sen katsotaan tällöin kohdistuvan hakemuk-
sen hylkäävään päätökseen. Tällaisen vali-
tuksen voi tehdä, kunnes päätös on annettu.
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava pää-
töksen antamisesta muutoksenhakuviran-
omaiselle, jos päätös on annettu valituksen
tekemisen jälkeen. Tässä momentissa tarkoi-
tetun valituksen tekemisestä ja käsittelystä
on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään.

Rahoitustarkastuksen on ennen asian rat-
kaisemista pyydettävä hakemuksesta lausun-
to sijoittajien korvausrahastolta.

Sijoituspalveluyritys voi aloittaa toimin-
tansa, jollei toimiluvan ehdoista muuta joh-
du, välittömästi sen jälkeen, kun toimilupa
on myönnetty ja, jos toimilupa on myönnetty
perustettavalle yritykselle, sijoituspalvelu-
yritys on rekisteröity.

10 a §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava
toimilupa rekisteröitäväksi sekä tiedoksi ra-
hoitustarkastukselle.

10 a §

Toimiluvan ilmoittaminen rekisteröitäväksi

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
milupa rekisteröitäväksi sekä tiedoksi sijoit-
tajien korvausrahastolle. Perustettavalle si-
joituspalveluyritykselle myönnetty toimilupa
rekisteröidään samalla kun yritys rekiste-
röidään.

11 §

Toimiluvan ehdot

Toimiluvassa on mainittava ne 3 §:ssä tar-
koitetut sijoituspalvelut, joita sijoituspalve-
luyrityksellä on oikeus tarjota. Toimiluvassa
on mainittava myös ne 16 §:ssä tarkoitetut
palvelut, joita sijoituspalveluyrityksellä on
oikeus tarjota sijoituspalvelujen lisäksi.

11 §

Toimiluvan ehdot

Toimiluvassa on mainittava ne 3 §:ssä tar-
koitetut sijoituspalvelut, joita sijoituspalve-
luyrityksellä on oikeus tarjota. Toimiluvassa
on mainittava myös ne 16 §:ssä tarkoitetut
palvelut, joita sijoituspalveluyrityksellä on
oikeus tarjota sijoituspalvelun lisäksi. Ra-
hoitustarkastus voi toimiluvan myöntämisen
jälkeen sijoituspalveluyrityksen hakemuk-
sesta muuttaa toimilupaa tässä momentissa
säädetyiltä osin.
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Valtioneuvostolla on oikeus toimiluvan
hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan sijoi-
tuspalveluyrityksen liiketoimintaa koskevia
rajoituksia ja ehtoja.

Sijoituspalveluyrityksen on toimitettava
yhtiöjärjestyksensä ja sen muutokset tiedok-
si valtioneuvostolle ja rahoitustarkastuksel-
le heti, kun niiden rekisteröimisestä on tehty
kaupparekisterilain (129/79) mukainen il-
moitus. Rahoitustarkastus voi antaa määrä-
ykset sijoituspalveluyritysten muusta sään-
nöllisestä ilmoitusvelvollisuudesta varmis-
tuakseen siitä, että sijoituspalveluyritykset
jatkuvasti täyttävät tässä laissa asetetut
vaatimukset.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
sijoituspalveluyrityksen liiketoimintaa kos-
kevia, valvonnan kannalta tarpeellisia rajoi-
tuksia ja ehtoja.

12 §

Toimiluvan peruuttaminen ja toiminnan ra-
joittaminen

Valtioneuvosto voi peruuttaa kokonaan tai
osittain sijoituspalveluyrityksen toimiluvan,
jos
— — — — — — — — — — — — — —

Valtioneuvosto voi rajoittaa määräajaksi
tai toistaiseksi sijoituspalveluyrityksen toi-
miluvan ehtojen mukaista toimintaa, jos toi-
minnassa on todettu taitamattomuutta tai va-
romattomuutta ja on ilmeistä, että toiminta
on omiaan vakavasti vahingoittamaan arvo-
paperimarkkinoiden vakautta tai sijoittajien
asemaa.

Valtioneuvoston on ennen 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen tekemistä kuul-
tava asianomaista sijoituspalveluyritystä ja
pyydettävä rahoitustarkastuksen lausunto,
jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu.

Päättäessään sijoituspalveluyrityksen toi-
miluvan peruuttamisesta valtioneuvosto voi
samalla määrätä sijoittajien saamiset mak-
settaviksi korvausrahaston varoista siten
kuin 6 luvussa säädetään.

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava
toimiluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi
sekä tiedoksi rahoitustarkastukselle.

12 §

Toimiluvan peruuttaminen ja toiminnan ra-
joittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sijoitus-
palveluyrityksen toimiluvan, jos

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajak-

si sijoituspalveluyrityksen toimiluvan ehto-
jen mukaista toimintaa ja, jos asiantilaa ei
ole saatu korjatuksi määräajassa, määrä-
ajan päättymisen jälkeen muuttaa toimilu-
van ehtoja toiminnan pysyväksi rajoittami-
seksi, jos toiminnassa on todettu taitamatto-
muutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä,
että toiminnan jatkaminen on omiaan vaka-
vasti vahingoittamaan arvopaperimarkki-
noiden vakautta tai sijoittajien asemaa.

(kumotaan)

Päättäessään sijoituspalveluyrityksen toi-
miluvan peruuttamisesta Rahoitustarkastus
voi samalla määrätä sijoittajien saamiset
maksettavaksi sijoittajien korvausrahaston
varoista siten kuin 6 luvussa säädetään.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
miluvan peruuttaminen rekisteröitäväksi se-
kä tiedoksi sijoittajien korvausrahastolle.

Rahoitustarkastuksen on peruuttaessaan
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toimiluvan sijoituspalveluyritykseltä, joka
toimii myös toisessa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa, taikka rajoittaes-
saan tällaisen sijoituspalveluyrityksen toi-
miluvan mukaista toimintaa, ilmoitettava
päätöksestään asianomaisen valtion valvon-
taviranomaiselle.

12 b §

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen ja toi-
mitusjohtajan tulee johtaa sijoituspalveluyri-
tystä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja va-
rovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hal-
lituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on li-
säksi oltava hyvämaineisia ja heillä on olta-
va sellainen yleinen sijoituspalvelutoimin-
nan tuntemus kuin sijoituspalveluyrityksen
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on
tarpeen. Sijoituspalveluyrityksen on ilmoi-
tettava edellä tässä momentissa tarkoitettu-
jen hallintohenkilöidensä muutoksista vii-
pymättä rahoitustarkastukselle.

12 b §

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen ja
toimitusjohtajan tulee johtaa sijoituspalvelu-
yritystä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja
varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan on
oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole
konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta
ei ole rajoitettu. Hallituksen jäsenellä ja
toimitusjohtajalla on lisäksi oltava sellainen
yleinen sijoituspalvelutoiminnan tuntemus
kuin sijoituspalveluyrityksen toiminnan laa-
tuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä
ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk-
seen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmei-
sen sopimaton sijoituspalveluyrityksen halli-
tuksen jäseneksi tai toimitusjohtajaksi.

Rahoitustarkastus voi kieltää määräajak-
si, enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toi-
mimasta sijoituspalveluyrityksen hallituksen
jäsenenä tai toimitusjohtajana, jos

1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomatto-
muutta ja jos on ilmeistä, että se voi vaka-
vasti vahingoittaa sijoituspalveluyrityksen
vakaata toimintaa, sijoittajien asemaa tai
velkojien etua; tai

2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.

Sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava 1
momentissa tarkoitettujen hallintohenkilöi-
densä muutoksista viipymättä Rahoitustar-
kastukselle.
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Mitä edellä 1 momentissa säädetään, so-
velletaan vastaavasti omistusyhteisöön.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, sovelle-
taan vastaavasti omistusyhteisöön.

18 §

Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo pe-
rustaa sivuliikkeen muuhun kuin 17 §:ssä
tarkoitettuun valtioon, on haettava lupa si-
vuliikkeen perustamiseen valtioneuvostolta.
Lupa voidaan myöntää, jos sivuliikkeen
valvonta on riittävällä tavalla järjestettävissä
ja jos sijoituspalveluyrityksen taloudellinen
tila ja hallinto huomioon ottaen sivuliikkeen
perustaminen on perusteltua. Lupahake-
muksesta on pyydettävä rahoitustarkastuk-
sen ja Suomen Pankin lausunto. Valtioneu-
vosto voi asettaa rajoituksia ja ehtoja sivu-
liikkeen perustamisesta ja valvonnan toteut-
tamisesta.

Asianomainen ministeriö voi antaa mää-
räyksen tiedoista, jotka hakemuksessa on
esitettävä, ja niiden esittämistavasta.

18 §

Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Sijoituspalveluyrityksen, joka aikoo pe-
rustaa sivuliikkeen muuhun kuin 17 §:ssä
tarkoitettuun valtioon, on haettava lupa si-
vuliikkeen perustamiseen Rahoitustarkas-
tukselta. Lupa on myönnettävä, jos sivuliik-
keen valvonta on riittävästi järjestettävissä
ja jos sivuliikkeen perustaminen ei sijoitus-
palveluyrityksen hallinto ja taloudellinen ti-
la huomioon ottaen ole omiaan vaaran-
tamaan sijoituspalveluyrityksen toimintaa.
Lupahakemuksesta on pyydettävä Suomen
Pankin lausunto. Rahoitustarkastuksella on
oikeus luvan hakijaa kuultuaan asettaa lu-
paan sivuliikkeen toimintaa koskevia, val-
vonnan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja
ehtoja.

Lupahakemukseen liitettävistä selvityksis-
tä säädetään valtiovarainministeriön ase-
tuksella.

19 §

Ulkomaisen sivuliikkeen lakkauttaminen

Jos sijoituspalveluyritys ei täytä 17 ja 18
§:ssä säädettyjä edellytyksiä tai niiden nojal-
la annettuja määräyksiä, valtioneuvosto voi
sijoituspalveluyritystä kuultuaan asettaa
määräajan asiantilan korjaamiseksi ja, jollei
vaatimusta täytetä, soveltuvin osin noudat-
taa, mitä 12 §:ssä säädetään.

19 §

Ulkomailla olevan sivuliikkeen lakkautta-
minen

Jos sijoituspalveluyritys ei täytä 17 ja 18
§:ssä säädettyjä edellytyksiä, Rahoitustar-
kastus voi asettaa määräajan asiantilan kor-
jaamiseksi ja, jollei vaatimusta täytetä mää-
räajan kuluessa, soveltuvin osin noudattaa,
mitä 12 §:ssä säädetään.

31 §

Omien varojen vähimmäismäärä ja sisäis-
ten liiketoimien ilmoittaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyrityksen omat varat tai

konsolidoidut omat varat vähenevät alle 2—

— — — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyrityksen omat varat tai

konsolidoidut omat varat vähenevät alle 2—
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4 momentissa säädetyn määrän, sijoituspal-
veluyrityksen on viipymättä ilmoitettava sii-
tä rahoitustarkastukselle ja ryhdyttävä toi-
menpiteisiin omien varojen tai konsolidoitu-
jen omien varojen määrää koskevien vaati-
musten täyttämiseksi. Rahoitustarkastuksen
on asetettava sijoituspalveluyritykselle mää-
räaika, jonka kuluessa sijoituspalveluyrityk-
sen omia varoja ja konsolidoituja omia varo-
ja koskeva vaatimus on täytettävä, tai esitet-
tävä valtiovarainministeriölle sijoituspalve-
luyrityksen toimiluvan peruuttamista.

4 momentissa säädetyn vähimmäismäärän,
sijoituspalveluyrityksen tai omistusyhteisön
on viipymättä ilmoitettava siitä Rahoitustar-
kastukselle ja ryhdyttävä toimenpiteisiin
omien varojen määrää koskevien vaatimus-
ten täyttämiseksi. Rahoitustarkastuksen on,
saatuaan edellä tarkoitetun ilmoituksen tai
muuten tiedon omien varojen tai konsoli-
doitujen omien varojen vähenemisestä alle
laissa säädetyn määrän, asetettava määräai-
ka, jonka kuluessa sijoituspalveluyrityksen
omien varoja ja konsolidoituja omia varoja
koskeva vaatimus on toimiluvan peruutta-
misen uhalla täytettävä. Jos vaatimusta ei
ole määräajan päättymisen jälkeenkään täy-
tetty, Rahoitustarkastus voi tehdä päätöksen
toimiluvan peruuttamisesta.

34 §

Korvausrahaston hallinto

Korvausrahastoa hoitaa siihen kuuluvien
sijoituspalveluyritysten valitsema valtuus-
kunta ja valtuuskunnan valitsema hallitus.
Korvausrahaston hallituksen tehtävänä on,
sen lisäksi mitä hallituksen tehtävistä muu-
alla laissa säädetään ja muutoin määrätään:

1) antaa asianomaiselle ministeriölle lau-
sunto sijoituspalveluyrityksen toimilupa-
hakemuksesta;
— — — — — — — — — — — — — —

1) antaa Rahoitustarkastukselle lausunto
sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemuk-
sesta;
— — — — — — — — — — — — — —

39 §

Korvausrahaston suoritusvelvollisuuden al-
kaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on annettava tieto 2

momentissa tarkoitetusta päätöksestään kor-
vausrahastolle, sijoituspalveluyritykselle ja
asianomaiselle ministeriölle sekä, jos sijoi-
tuspalveluyrityksellä on muualla kuin Suo-
messa sivuliike, sivuliikkeen sijaintivaltion
rahoitustarkastusta vastaavalle valvonta-
viranomaiselle
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksen on annettava tieto 2

momentissa tarkoitetusta päätöksestään kor-
vausrahastolle ja sijoituspalveluyritykselle
sekä, jos sijoituspalveluyrityksellä on muu-
alla kuin Suomessa sivuliike, sivuliikkeen
sijaintivaltion Rahoitustarkastusta vastaa-
valle valvontaviranomaiselle ja korvausra-
hastoa vastaavalle suojajärjestelmälle.
— — — — — — — — — — — — — —
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42 §

Sijoituspalveluyritysten yhteisvastuu ja si-
joittamien saamisten maksaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Korvausrahaston on maksettava sijoittaji-

en saamiset ilman aiheetonta viivytystä, kui-
tenkin viimeistään kolmen kuukauden kulut-
tua 39 §:n 2 momentissa tarkoitetusta rahoi-
tustarkastuksen päätöksestä tai 12 §:n 4 mo-
mentissa tarkoitetusta valtioneuvoston pää-
töksestä. Jos sijoituspalveluyritys on ennen
39 §:n 2 momentissa tarkoitettua päätöstä
asetettu selvitystilaan, yrityssaneeraukseen
tai konkurssiin, lasketaan määräaika selvi-
tystilaan, yrityssaneeraukseen tai konkurs-
siin asettamispäätöksestä. Korvausvelalle on
maksettava korkolain (633/1982) mukaista
viivästyskorkoa siitä lähtien, kun rahoitus-
tarkastus teki 39 §:n 2 momentissa tarkoite-
tun päätöksen tai valtioneuvosto teki 12 §:n
4 momentissa tarkoitetun päätöksen.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Korvausrahaston on maksettava sijoittaji-

en saamiset ilman aiheetonta viivytystä, kui-
tenkin viimeistään kolmen kuukauden kulut-
tua 12 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tai 39
§:n 2 momentissa tarkoitetusta Rahoitustar-
kastuksen päätöksestä. Jos sijoituspalvelu-
yritys on ennen 39 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua päätöstä asetettu selvitystilaan, yritys-
saneeraukseen tai konkurssiin, lasketaan
määräaika selvitystilaan, yrityssaneerauk-
seen tai konkurssiin asettamista koskevasta
päätöksestä. Korvausvelalle on maksettava
korkolain (633/1982) mukaista viivästys-
korkoa siitä lähtien, kun Rahoitustarkastus
teki 12 §:n 4 momentissa tai 39 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen.

— — — — — — — — — — — — — —

45 §

Korvausrahastosta erottaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Jos 1 momentissa tarkoitetuilla toimenpi-

teillä ei voida varmistaa, että sijoituspalve-
luyritys täyttää velvoitteensa ja jos velvoit-
teiden noudattamatta jättämistä on pidettävä
olennaisena rikkomuksena, voi korvausra-
hasto ilmoittaa sijoituspalveluyritykselle ai-
komuksestaan erottaa se korvausrahastosta.
Sijoituspalveluyritys voidaan erottaa korva-
usrahastosta aikaisintaan 12 kuukauden ku-
luttua siitä, kun korvausrahasto on antanut
sijoituspalveluyritykselle varoituksen. Kor-
vausrahaston on kuultava sijoituspalveluyri-
tystä ennen varoituksen antamista ja ennen
erottamispäätöstä. Korvausrahaston on saa-
tava asianomaisen ministeriön suostumus
varoituksen antamiseen ja erottamispäätök-
sen tekemiseen. Korvausrahaston on julkis-
tettava erottamispäätös 43 §:n 1 momentissa
mainituin tavoin.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Jos 1 momentissa tarkoitetuilla toimenpi-

teillä ei voida varmistaa, että sijoituspalve-
luyritys täyttää velvoitteensa ja jos velvoit-
teiden noudattamatta jättämistä on pidettävä
olennaisena rikkomuksena, voi korvaus-
rahasto ilmoittaa sijoituspalveluyritykselle
aikomuksestaan erottaa se korvausrahastos-
ta. Sijoituspalveluyritys voidaan erottaa
korvausrahastosta aikaisintaan kahdentoista
kuukauden kuluttua siitä, kun korvausrahas-
to on antanut sijoituspalveluyritykselle va-
roituksen. Korvausrahaston on kuultava si-
joituspalveluyritystä ennen varoituksen an-
tamista ja ennen erottamispäätöstä. Korva-
usrahaston on saatava Rahoitustarkastuksen
suostumus varoituksen antamiseen ja erotta-
mispäätöksen tekemiseen. Korvausrahaston
on julkistettava erottamispäätös 43 §:n 1
momentissa mainituin tavoin.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä
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kuuta 20 .
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu

toimilupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän
lain voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

———

11.

Laki

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa annetun
lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa

26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 4a §:n 2 momentti, 4 b §:n 1 momentti,
6 §:n 3-5 momentti, 7 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti, 8 b §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentin johto-
lause ja 2 ja 3 momentti sekä 12 §,

sellaisina kuin niistä ovat 4a §:n 2 momentti, 4 b §:n 1 momentti, 7 §, 8 §:n 1 momentti ja
8 b §:n 1 momentti laissa 519/1998, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 a §

Sivuliikkeen lisäsuoja

— — — — — — — — — — — — — —
Hakemuksessa on oltava riittävät tiedot ul-

komaisesta sijoituspalveluyrityksestä ja sen
kotivaltion suojajärjestelmästä. Korvausra-
haston on pyydettävä hakemuksesta asiano-
maisen ministeriön, rahoitustarkastuksen ja
Suomen Pankin lausunto. Korvausrahasto
voi hylätä hakemuksen, jos ulkomaisen si-
joituspalveluyrityksen kotivaltion suojaa
voidaan pitää riittävänä ja jos asianomainen
ministeriö antaa siihen suostumuksensa.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Hakemuksessa on oltava riittävät tiedot ul-

komaisesta sijoituspalveluyrityksestä ja sen
kotivaltion suojajärjestelmästä. Korvausra-
haston on pyydettävä hakemuksesta Rahoi-
tustarkastuksen ja Suomen Pankin lausunto.
Korvausrahasto voi hylätä hakemuksen, jos
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen kotival-
tion suojaa voidaan pitää riittävänä ja Ra-
hoitustarkastus antaa siihen suostu-
muksensa.
— — — — — — — — — — — — — —
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4 b §

Sivuliikkeen erottaminen korvausrahastosta

Jos ulkomainen sivuliike on olennaisesti
rikkonut tämän lain säännöksiä tai sen nojal-
la annettuja määräyksiä taikka korvausra-
haston sääntöjä, korvausrahasto voi erottaa
sen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua sii-
tä, kun korvausrahasto oli antanut sivuliik-
keelle varoituksen. Korvausrahaston on
kuultava sijoituspalveluyritystä ja rahoitus-
tarkastusta ennen varoituksen antamista ja
ennen erottamispäätöksen tekemistä. Kor-
vausrahaston on saatava asianomaisen mi-
nisteriön ja sijoituspalveluyrityksen kotival-
tion rahoitustarkastusta vastaavan valvonta-
viranomaisen suostumus varoituksen anta-
miseen ja erottamispäätöksen tekemiseen.
— — — — — — — — — — — — — —

4 b §

Sivuliikkeen erottaminen korvausrahastosta

Jos ulkomainen sivuliike on olennaisesti
rikkonut tämän lain säännöksiä tai sen nojal-
la annettuja määräyksiä taikka korvausra-
haston sääntöjä, korvausrahasto voi erottaa
sen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua sii-
tä, kun korvausrahasto on antanut sivuliik-
keelle varoituksen. Korvausrahaston on
kuultava sijoituspalveluyritystä ja Rahoitus-
tarkastusta ennen varoituksen antamista ja
erottamispäätöksen tekemistä. Korvausra-
haston on saatava Rahoitustarkastuksen ja
sijoituspalveluyrityksen kotivaltion Rahoi-
tustarkastusta vastaavan valvontaviran-
omaisen suostumus varoituksen antamiseen
ja erottamispäätöksen tekemiseen.
— — — — — — — — — — — — — —

6 §

Toimintaoikeuksien peruuttaminen ja toi-
minnan rajoittaminen

— — — — — — — — — — — — — —
Mikäli ulkomainen sijoituspalveluyritys 1

ja 2 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä
huolimatta edelleen jatkaa lainvastaista toi-
mintaansa, valtioneuvosto voi rahoitustar-
kastuksen esityksestä kieltää kokonaan tai
osittain ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen
sijoituspalvelujen tarjoamisen Suomessa.
Päätöksestä on ilmoitettava sijoituspalvelu-
yritykselle toimiluvan myöntäneen valtion
rahoitustarkastusta vastaavalle valvontavi-
ranomaiselle.

Valtioneuvosto voi rahoitustarkastuksen
esityksestä kieltää välittömästi tämän lain
vastaisen toiminnan, jos kielto on asian kii-
reellisyyden vuoksi välttämätön sijoittajien
tai niiden henkilöiden etujen suojaamiseksi,
joille sijoituspalvelua on tarjottu. Päätökses-
tä on viipymättä ilmoitettava ulkomaiselle
sijoituspalveluyritykselle toimiluvan myön-
täneen valtion rahoitustarkastusta vas-
taavalle valvontaviranomaiselle ja Euroopan
komissiolle.

Valtioneuvosto voi rahoitustarkastuksen
esityksestä kieltää kokonaan tai osittain ul-

— — — — — — — — — — — — — —
Jos ulkomainen sijoituspalveluyritys 1 ja 2

momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä
huolimatta edelleen jatkaa lainvastaista toi-
mintaansa, Rahoitustarkastus voi kieltää
kokonaan tai osittain ulkomaisen sijoitus-
palveluyrityksen sijoituspalvelujen tarjoa-
misen Suomessa. Päätöksestä on ilmoitetta-
va sijoituspalveluyritykselle toimiluvan
myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta
vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Rahoitustarkastus voi kieltää välittömästi
tämän lain vastaisen toiminnan, jos kielto on
asian kiireellisyyden vuoksi välttämätön si-
joittajien ja niiden henkilöiden suojaamisek-
si, joille sijoituspalvelua on tarjottu. Päätök-
sestä on viipymättä ilmoitettava ulkomaisel-
le sijoituspalveluyritykselle toimiluvan
myöntäneen valtion Rahoitustarkastusta
vastaavalle viranomaiselle ja Euroopan ko-
missiolle.

Rahoitustarkastus voi kieltää kokonaan tai
osittain ulkomaista sijoituspalveluyritystä



HE 175/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

151

komaista sijoituspalveluyritystä tarjoamasta
sijoituspalvelua Suomessa, jos ulkomainen
sijoituspalveluyritys on rikkonut olennaises-
ti tätä lakia, arvopaperimarkkinalakia, sijoi-
tuspalveluyrityksistä annettua lakia tai muu-
ta rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädän-
töä tai niiden nojalla annettuja säännöksiä ja
määräyksiä siten, että se voi vahingoittaa si-
joittajan suojaa tai muutoin yleistä etua.

tarjoamasta sijoituspalvelua Suomessa, jos
ulkomainen sijoituspalveluyritys on rikko-
nut olennaisesti tätä lakia, arvopaperimark-
kinalakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua
lakia tai muuta rahoitusmarkkinoita koske-
vaa lainsäädäntöä tai niiden nojalla annettu-
ja säännöksiä ja määräyksiä siten, että se voi
vahingoittaa sijoittajan suojaa tai muutoin
yleistä etua.

7 §

Sivuliikkeen toimilupa

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen on haettava valtioneu-
vostolta toimilupa Suomeen perustettavalle
sivuliikkeelle. Hakemuksesta on pyydettävä
lausunto rahoitustarkastukselta ja korvaus-
rahastolta. Toimilupaa haettaessa on sovel-
tuvin osin noudatettava, mitä sijoituspalve-
luyrityksistä annetun lain 9 §:ssä säädetään.

7 §

Sivuliikkeen toimilupa

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen ulkomaisen sijoi-
tuspalveluyrityksen on haettava Rahoitus-
tarkastukselta toimilupa Suomeen perustet-
tavalle sivuliikkeelle. Hakemuksesta on
pyydettävä lausunto korvausrahastolta. Toi-
milupaa haettaessa on soveltuvin osin nou-
datettava, mitä sijoituspalveluyrityksistä an-
netun lain 9 §:ssä säädetään.

8 §

Toimiluvan myöntäminen

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneelle ulkomaiselle sij-
oituspalveluyritykselle, jonka taloudelliset
toimintaedellytykset ja hallinto täyttävät
luotettavalle sijoituspalvelun tarjoamiselle
asetettavat vaatimukset, voidaan myöntää
toimilupa Suomeen perustettavaa sivuliiket-
tä varten. Toimilupaa myönnettäessä on ar-
vioitava sitä, vastaako sivuliikkeen kotival-
tion sijoittajien korvausjärjestelmä korvaus-
rahaston tarjoaman suojan tasoa ja laajuutta.
Toimilupaa myöntäessään valtioneuvosto
voi päättää sivuliikkeen jäsenyydestä korva-
usrahastossa ja määrätä jäsenyyttä koskevis-
ta ehdoista.

Valtioneuvosto voi asettaa sivuliikkeen
perustamista, toimintaa ja valvontaa koske-
via toimilupaehtoja.

— — — — — — — — — — — — — —

8 §

Toimiluvan myöntäminen

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneelle sijoituspalvelu-
yritykselle, jonka taloudelliset toimintaedel-
lytykset ja hallinto täyttävät luotettavalle si-
joituspalvelujen tarjoamiselle asetettavat
vaatimukset, voidaan myöntää toimilupa
Suomeen perustettavaa sivuliikettä varten.
Toimilupaa myönnettäessä on arvioitava si-
tä, vastaako sivuliikkeen kotivaltion sijoit-
tajien korvausjärjestelmä korvausrahaston
tarjoaman suojan tasoa ja laajuutta. Toimi-
lupaa myöntäessään Rahoitustarkastus voi
päättää sivuliikkeen jäsenyydestä korvaus-
rahastossa.

Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-
van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
sivuliikkeen liiketoimintaa koskevia, valvon-
nan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja eh-
toja.
— — — — — — — — — — — — — —
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8 b §

Sivuliikkeen erottaminen korvausrahastosta

Jos 7 §:ssä tarkoitettu sivuliike on olen-
naisesti rikkonut tämän lain säännöksiä tai
sen nojalla annettuja määräyksiä taikka kor-
vausrahaston sääntöjä, korvausrahasto voi
erottaa sen aikaisintaan 12 kuukauden kulut-
tua siitä, kun korvausrahasto oli antanut si-
vuliikkeelle varoituksen. Korvausrahaston
on kuultava sijoituspalveluyritystä sekä ul-
komaisen sijoituspalveluyrityksen kotival-
tion rahoitustarkastusta vastaavaa valvonta-
viranomaista ennen varoituksen antamista ja
ennen erottamispäätöksen tekemistä. Kor-
vausrahaston on saatava asianomaisen mi-
nisteriön suostumus varoituksen antamiseen
ja erottamispäätöksen tekemiseen.
— — — — — — — — — — — — — —

8 b §

Sivuliikkeen erottaminen korvausrahastosta

Jos 7 §:ssä tarkoitettu sivuliike on olennai-
sesti rikkonut tämän lain säännöksiä tai sen
nojalla annettuja määräyksiä taikka korvaus-
rahaston sääntöjä, korvausrahasto voi erot-
taa sen aikaisintaan 12 kuukauden kuluttua
siitä, kun korvausrahasto on antanut sivu-
liikkeelle varoituksen. Korvausrahaston on
kuultava sijoituspalveluyritystä ja Rahoitus-
tarkastusta ennen varoituksen antamista ja
erottamispäätöksen tekemistä. Korvausra-
haston on saatava Rahoitustarkastuksen ja
sijoituspalveluyrityksen kotivaltion Rahoi-
tustarkastusta vastaavan valvontaviran-
omaisen suostumus varoituksen antamiseen
ja erottamispäätöksen tekemiseen.
— — — — — — — — — — — — — —

9 §

Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan ra-
joittaminen

Valtioneuvosto voi peruuttaa kokonaan tai
osittain sivuliikkeen toimiluvan, jos
— — — — — — — — — — — — — —

Valtioneuvosto voi rajoittaa määräajaksi
tai toistaiseksi sivuliikkeen toimiluvan ehto-
jen mukaista toimintaa, jos toiminnassa on
todettu taitamattomuutta tai varomattomuut-
ta ja on ilmeistä, että toiminta on omiaan
vakavasti vahingoittamaan arvopaperimark-
kinoiden vakautta tai sijoittajien asemaa.

Valtioneuvoston on ennen 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetun päätöksen tekemistä kuul-
tava asianomaista sijoituspalveluyritystä ja
pyydettävä rahoitustarkastuksen lausunto,
jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu.

9 §

Toimiluvan peruuttaminen tai toiminnan ra-
joittaminen

Rahoitustarkastus voi peruuttaa sivuliik-
keen toimiluvan, jos:
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus voi rajoittaa määräajak-
si sivuliikkeen toimiluvan ehtojen mukaista
toimintaa, jos toiminnassa on todettu taita-
mattomuutta tai varomattomuutta ja on il-
meistä, että toiminta on omiaan vakavasti
vahingoittamaan arvopaperimarkkinoiden
vakautta tai sijoittajien asemaa.

Rahoitustarkastuksen on ennen 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä
kuultava asianomaista sijoituspalveluyritys-
tä.



HE 175/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

153

12 §

Sijoituspalvelun tarjoamisen vapaus

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneella ulkomaisella si-
joituspalveluyrityksellä on valtiovarainmi-
nisteriön luvalla oikeus tarjota sijoituspalve-
lua Suomessa perustamatta tytäryritystä tai
sivuliikettä.

12 §

Sijoituspalvelun tarjoamisen vapaus

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneella sijoituspalve-
luyrityksellä on Rahoitustarkastuksen luval-
la oikeus tarjota sijoituspalvelua Suomessa
perustamatta tytäryritystä tai sivuliikettä.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu

toimilupaa ennen tämän lain voimaantuloa,
toimiluvan käsittelyyn sovelletaan tämän
lain voimaantullessa voimassa olevaa lakia.

———

12.

Laki

panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1992 panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 4 §,

5 §:n 2 momentti, 5 a §:n 1 momentin johtolause ja 2 ja 3 momentti, 5 b § sekä 30 §:n 3 mo-
mentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 769/1997 ja 5, 5 a ja 5 b § sekä 30 §:n
3 momentti mainitussa laissa 769/1997, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 §
Panttilainaustoiminnan harjoittamiseen on

haettava toimilupa valtiovarainministeriöltä.
Toimilupa voidaan hakea myös perustetta-
valle panttilainauslaitokselle ennen sen mer-
kitsemistä kaupparekisteriin.

Toimilupahakemuksessa on annettava tar-
peellinen selvitys panttilainauslaitoksen
omistajista ja heidän omistusosuuksistaan,
hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henki-
löistä. Hakemukseen on liitettävä perusta-
miskirja. Valtiovarainministeriöllä on oike-
us vaatia myös muita tarpeelliseksi katsomi-
aan selvityksiä.

4 §
Panttilainaustoiminnan harjoittamiseen on

haettava toimilupa Rahoitustarkastukselta.
Toimilupa voidaan myöntää myös perustet-
tavalle panttilainauslaitokselle ennen sen re-
kisteröimistä.

Toimilupahakemuksessa on annettava tar-
peellinen selvitys panttilainauslaitoksen
omistajista ja heidän omistusosuuksistaan,
hallinnosta sekä hallintoa hoitavista henki-
löistä. Hakemukseen on liitettävä perusta-
miskirja. Rahoitustarkastuksella on oikeus
vaatia myös muita tarpeelliseksi katsomiaan
selvityksiä. Panttilainauslaitoksen toimilu-
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Panttilainauslaitoksen toimilupahake-
muksesta on pyydettävä asianomaisen paik-
kakunnan poliisin lausunto.

pahakemuksesta on pyydettävä asianomai-
sen paikkakunnan poliisin lausunto.

5 §
— — — — — — — — — — — — — —

Valtiovarainministeriöllä on oikeus toimi-
luvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
panttilainauslaitoksen liiketoimintaa koske-
via rajoituksia tai ehtoja.

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksella on oikeus toimilu-

van hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan
panttilainauslaitoksen liiketoimintaa koske-
via, valvonnan kannalta tarpeellisia ehtoja.

5 a §
Valtiovarainministeriö voi rahoitustarkas-

tuksen esityksestä peruuttaa panttilainauslai-
toksen toimiluvan, jos
— — — — — — — — — — — — — —

Jos valtiovarainministeriö peruuttaa 1 mo-
mentin nojalla panttilainauslaitoksen toimi-
luvan, voi valtiovarainministeriö samalla an-
taa määräyksiä siitä, miten toiminnan lopet-
tamisen tulee tapahtua.

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava
toimiluvan peruuttamisesta kaupparekisteril-
le.

5 a §
Rahoitustarkastus voi peruuttaa panttilai-

nauslaitoksen toimiluvan, jos

— — — — — — — — — — — — — —
Jos Rahoitustarkastus peruuttaa 1 momen-

tin nojalla panttilainauslaitoksen toimiluvan,
Rahoitustarkastus voi samalla antaa määrä-
yksiä siitä, miten toiminnan lopettamisen tu-
lee tapahtua.

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava toi-
miluvan peruuttamisesta rekisteriviranomai-
selle.

5 b §
Valtiovarainministeriö voi panttilainaus-

laitoksen hakemuksesta peruuttaa panttilai-
nauslaitoksen toimiluvan, jos panttilainaus-
laitos on päättänyt lopettaa luvanvaraisen
toiminnan harjoittamisen. Toimiluvan pe-
ruuttamista koskevasta hakemuksesta on
pyydettävä rahoitustarkastuksen lausunto.

Jos valtiovarainministeriö peruuttaa
1 momentin nojalla panttilainauslaitoksen
toimiluvan, voi valtiovarainministeriö sa-
malla antaa määräyksiä siitä, miten toimin-
nan lopettamisen tulee tapahtua.

Valtiovarainministeriön on ilmoitettava
toimiluvan peruuttamisesta kaupparekiste-
rille.

5 b §
Rahoitustarkastus voi panttilainauslaitok-

sen hakemuksesta peruuttaa panttilainauslai-
toksen toimiluvan, jos panttilainauslaitos on
päättänyt lopettaa luvanvaraisen toiminnan
harjoittamisen. Toimiluvan peruuttamiseen
sovelletaan, mitä 5 a §:n 2 ja 3 momentissa
säädetään.

30 §
— — — — — — — — — — — — — —

Panttilainauslaitoksen osalta osakeyhtiö-
lain 2 luvun 1 §:n 2 momentissa ja 8 luvun 4

— — — — — — — — — — — — — —
Osakeyhtiölain 2 luvun 1 §:n 2 momentis-

sa ja 8 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
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§:n 1 momentissa tarkoitetun luvan antaa
valtiovarainministeriö.

luvan antaa panttilainauslaitokselle Rahoi-
tustarkastus.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
Jos valtiovarainministeriöltä on haettu

tässä laissa tarkoitettua lupaa ennen tämän
lain voimaantuloa, luvan käsittelyyn sovelle-
taan tämän lain voimaantullessa voimassa
olevaa lakia.

———

13.

Laki

sijoitusrahastolain 122 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 122 §, seu-

raavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

122 §
Rahoitustarkastuksen on asetettava rahoi-

tustarkastuslain (503/1993) 15 §:ssä tarkoi-
tettu asiamies huolehtimaan sijoitusrahaston
lakkauttamisesta siten kuin siitä säädetään
119 §:ssä, jos

1) rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö ei ryhdy
toimenpiteisiin sijoitusrahaston lakkauttami-
seksi tai valmistelemaan sijoitusrahastojen
sulautumista kuukauden kuluessa 121 §:ssä
tarkoitetun edellytyksen täytyttyä; tai

2) säilytysyhteisö ei ryhdy toimenpiteisiin
sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseksi.

Rahoitustarkastuksen on välittömästi mää-
rättävä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien
liikkeeseenlasku ja lunastaminen keskeytet-
täväksi.

122 §
Rahoitustarkastuksen on asetettava Rahoi-

tustarkastuksesta annetun lain ( / ) 23 §:ssä
tarkoitettu asiamies huolehtimaan sijoitusra-
haston lakkauttamisesta siten kuin siitä sää-
detään 119 §:ssä, jos

1) rahastoyhtiö tai säilytysyhteisö ei ryhdy
toimenpiteisiin sijoitusrahaston lakkauttami-
seksi tai valmistelemaan sijoitusrahastojen
sulautumista kuukauden kuluessa 121 §:ssä
tarkoitetun edellytyksen täytyttyä; tai

2) säilytysyhteisö ei ryhdy toimenpiteisiin
sijoitusrahaston hallinnon luovuttamiseksi.

Rahoitustarkastuksen on välittömästi mää-
rättävä sijoitusrahaston rahasto-osuuksien
liikkeeseenlasku ja lunastaminen keskeytet-
täväksi.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———



HE 175/2002 vp156

14.

Laki

arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 7 luvun

1 §:n 2—4 momentti, sellaisena kuin niistä ovat 2 momentti laissa 1517/2001 ja 3 ja 4 mo-
mentti laissa 581/1996, sekä

muutetaan 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentti, 4 luvun 5 a §:n 4 momentti, 5 luvun 5 §:n 1 mo-
mentti, 7 luvun 1 §:n 1 momentti ja 10 luvun 3 §:n 5 momentti,

sellaisena kuin ne ovat 2 luvun 11 §:n 4 ja 5 momentti ja 7 luvun 1 §:n 1 momentti mainitus-
sa laissa 1517/2001, 4 luvun 5 a §:n 4 momentti laissa 321/1998 sekä 5 luvun 5 §:n 1 moment-
ti ja 10 luvun 3 §:n 5 momentti laissa 581/1996, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

2 luku

Arvopaperien markkinointi, liikkeeseen-
lasku ja tiedonantovelvollisuus

11 §
— — — — — — — — — — — — — —

Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikke-
uksen osavuosikatsauksen, vuosikatsauksen
ja tilinpäätöksen sisällöstä, jollei laissa toi-
sin säädetä. Rahoitustarkastuslain 2 §:ssä
tarkoitettujen yhteisöjen osalta poikkeuksen
voi kuitenkin myöntää rahoitustarkastus ja
vakuutusyhtiöiden osalta Vakuutusvalvon-
tavirasto. Kirjanpitolautakunnan ja Vakuu-
tusvalvontaviraston on välittömästi ilmoitet-
tava poikkeuksen saamiseksi tehtyyn hake-
mukseen annetusta päätöksestä rahoitustar-
kastukselle. Katsaukseen ja tilinpäätökseen
on sisällytettävä maininta poikkeuksesta.

Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuk-
sen listalleotto- ja tarjousesitteen sekä 6 lu-
vussa tarkoitetun tarjousasiakirjan sisällöstä
ja julkistamisesta sekä osavuosikatsauksen,
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkista-
misesta. Vakuutusyhtiöiden osalta poikke-
uksen osavuosikatsauksen, vuosikatsauksen
ja tilinpäätöksen julkistamisesta voi kuiten-
kin myöntää Vakuutusvalvontavirasto. Va-
kuutusvalvontaviraston on välittömästi il-
moitettava poikkeuksen saamiseksi tehtyyn

— — — — — — — — — — — — — —
Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikke-

uksen osavuosikatsauksen, vuosikatsauksen
ja tilinpäätöksen sisällöstä, jollei laissa toi-
sin säädetä. Rahoitustarkastuksesta annetus-
sa laissa ( / ) tarkoitetuille valvottaville
poikkeuksen voi kuitenkin myöntää Rahoi-
tustarkastus ja Vakuutusvalvontavirastosta
annetussa laissa (78/1999) tarkoitetuille
valvottaville Vakuutusvalvontavirasto. Kir-
janpitolautakunnan ja Vakuutusvalvontavi-
raston on ilmoitettava päätöksestään välit-
tömästi Rahoitustarkastukselle. Katsaukseen
ja tilinpäätökseen on sisällytettävä maininta
poikkeuksesta.

Rahoitustarkastus voi myöntää poikkeuk-
sen listalleotto- ja tarjousesitteen sekä 6 lu-
vussa tarkoitetun tarjousasiakirjan sisällöstä
ja julkistamisesta sekä osavuosikatsauksen,
vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen julkista-
misesta. Vakuutusvalvontaviraston valvotta-
vien osalta poikkeuksen osavuosikatsauk-
sen, vuosikatsauksen ja tilinpäätöksen jul-
kistamisesta voi kuitenkin myöntää Vakuu-
tusvalvontavirasto. Vakuutusvalvontaviras-
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hakemukseen annetusta päätöksestä rahoi-
tustarkastukselle.

— — — — — — — — — — — — — —

ton on välittömästi ilmoitettava poikkeuksen
saamiseksi tehtyyn hakemukseen annetusta
päätöksestä Rahoitustarkastukselle.
— — — — — — — — — — — — — —

4 luku

Arvopaperikauppa ja sijoituspalvelun tar-
joaminen

5 a §
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastus hyväksyy leimaverolain
47 b §:ssä tarkoitetun takaisinosto-sopi-
muksen sekä elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 6 §:ssä tarkoitetun arvopaperi-
en takaisinostosopimuksen ja lainaussopi-
muksen ehdot. Hyväksyntää voi hakea ra-
hoitustarkastuslain (503/1993) 2 §:ssä tar-
koitettu valvottava. Erillistä hyväksyntää ei
kuitenkaan ole haettava, jos takaisinosto-
sopimuksen tai lainaussopimuksen ehdot on
vahvistettu 3 luvun 4 §:n mukaisesti osana
arvopaperipörssin sääntöjä tai kaupankäyn-
nistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
annetun lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin mu-
kaisesti osana optioyhteisön sääntöjä.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus hyväksyy elinkeinotu-

lon verottamisesta annetun lain 6 §:ssä tar-
koitetun arvopaperien takaisinostosopimuk-
sen ja lainaussopimuksen ehdot. Hyväksyn-
tää voi hakea Rahoitustarkastuksesta anne-
tussa laissa tarkoitettu valvottava ja arvopa-
perivälittäjien yhteisö. Erillistä hyväksyntää
ei kuitenkaan ole haettava, jos takaisinosto-
sopimuksen tai lainaussopimuksen ehdot on
vahvistettu 3 luvun 4 §:n mukaisesti osana
arvopaperipörssin sääntöjä tai kaupan-
käynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineil-
lä annetun lain 3 luvun 1 §:n 2 momentin
mukaisesti osana optioyhteisön sääntöjä.

— — — — — — — — — — — — — —

5 luku

Sisäpiiriä koskevat säännökset

5 §
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen ilmoitus-

ten vastaanottajan on pidettävä rekisteriä,
josta ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen
kohdalla hänen, hänen holhottavansa ja
2 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun
yhteisön ja säätiön omistamat osakkeet,
osakkeisiin osakeyhtiölain mukaan oikeut-
tavat arvopaperit sekä eriteltyinä kaupat ja
muut luovutukset. Rekisterissä on vastaa-
vasti oltava kunkin ilmoitusvelvollisen koh-
dalla tiedot 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuista henki-
löistä, yhteisöistä ja säätiöistä.

— — — — — — — — — — — — — —

5 §
Edellä 3 ja 4 §:ssä tarkoitettujen ilmoitus-

ten vastaanottajan on pidettävä rekisteriä,
josta ilmenevät kunkin ilmoitusvelvollisen
kohdalla hänen, hänen edunvalvonnassaan
olevan vajaavaltaisen ja 2 §:n 1 momentin
4 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön
omistamat osakkeet, osakkeisiin ja niihin
oikeuttaviin arvopapereihin oikeuttavat ar-
vopaperit sekä eriteltyinä kaupat ja muut
luovutukset. Rekisterissä on vastaavasti ol-
tava kunkin ilmoitusvelvollisuuden kohdalla
tiedot 3 ja 4 §:ssä tarkoitetuista henkilöistä,
yhteisöistä ja säätiöistä.
— — — — — — — — — — — — — —
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7 luku

Arvopaperimarkkinoiden valvonta

1 §
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten ja viranomaisten niiden nojalla anta-
mien määräysten sekä arvopapereilla käytä-
vää julkista kauppaa ja muuta 3 luvun 16
§:ssä tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä
koskevien sääntöjen, ohjeiden ja sopimuseh-
tojen noudattamista valvoo rahoitustar-
kastus.

Rahoitustarkastuksella on oikeus saada
julkisen kaupankäynnin ja muun 3 luvun 16
§:ssä tarkoitetun kaupankäyntimenettelyn
kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlas-
kijalta, muulta arvopaperipörssissä toimi-
valta ja muun julkisen kaupankäynnin muul-
ta osapuolelta, 2 luvun 3 §:ssä tarkoitetun
esitteen julkistamiseen velvolliselta, 2 luvun
9 ja 10 §:ssä tarkoitetulta ilmoitusvelvolli-
selta, 4 a luvun 5 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulta selvitysyhteisön omistuksessa olevalta
tai selvitystoimintaan kuuluvia tehtäviä hoi-
tavalta, 5 luvun 2, 3 ja 4 §:ssä tarkoitetulta
ilmoitusvelvolliselta, yhteisöltä ja säätiöltä
sekä 6 luvun 1 §:ssä tarkoitetulta ostotar-
jouksen tekijältä ja 6 luvun 6 §:ssä tarkoite-
tulta osakkeenomistajalta tai muulta lunas-
tusvelvolliselta valvonnan edellyttämät tie-
dot sekä saada näiltä jäljennökset valvon-
nan kannalta tarpeellisiksi katsomistaan
asiakirjoista. Rahoitustarkastuksella on li-
säksi oikeus suorittaa valvonnan kannalta
välttämätön tarkastus edellä mainituissa
lainkohdissa tarkoitettujen yhteisöjen ja
säätiöiden luona.

Rahoitustarkastus voi asettaa ja tuomita
maksettavaksi uhkasakon 5 luvun 2, 3 ja 4
§:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden ja tä-
män pykälän 2 ja 4 momentissa tarkoitetun
tiedonanto- ja asiakirjan esittämisvelvolli-
suuden tehosteeksi.

Liikkeeseenlaskijan tilintarkastajan on an-
nettava 2 luvun 6 ja 6 a §:ää täydentäviä
tietoja tilintarkastuksesta, jos rahoitustar-
kastus esitteen ennakkotarkastuksen yhtey-
dessä sitä liikkeeseenlaskijalta perustellusta

1 §
Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-

nösten ja määräysten sekä arvopapereilla
käytävää julkista kauppaa ja muuta 3 luvun
16 §:ssä tarkoitettua kaupankäyntimenette-
lyä koskevien sääntöjen ja sopimusehtojen
noudattamista valvoo Rahoitustarkastus.

(2—4 mom. kumotaan)
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syystä vaatii. Tilintarkastaja voi antaa lau-
sunnon liikkeeseenlaskijan hallituksen ra-
hoitustarkastukselle antamasta vastaukses-
ta.
— — — — — — — — — — — — — —

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

3 §
— — — — — — — — — — — — — —

Rahoitustarkastuslain 24 §:n 2 momenttia
ei sovelleta muutoksenhakuun päätöksestä,
joka koskee 3 luvun 11 §:n 1 ja 2 momentis-
sa, 12 §:n 5 momentissa sekä 6 luvun 6 §:n
3 momentissa tarkoitettua asiaa.

— — — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastuksesta annetun lain

41 §:n 2 momenttia ei sovelleta muutoksen-
hakuun päätöksestä, joka koskee 3 luvun 11
§:n 1 ja 2 momentissa, 12 §:n 5 momentissa
sekä 6 luvun 6 §:n 3 momentissa tarkoitettua
asiaa.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———

15.

Laki

kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain 4 luvun 3 §:n muuttami-
sesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä elokuuta 1988 kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä

annetun lain (772/1988) 4 luvun 3 §, sellaisena kuin se on laeissa 599/1997 ja 1518/2001.

Voimassa oleva laki Ehdotus

4 luku

Johdannaismarkkinoiden valvonta

3 §

Tiedonsaantioikeus

Rahoitustarkastuksella on oikeus saa-

3 §

Velvollisuus antaa tietoja
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da2 luvun 8 §:n 3 momentissa mainitulta
muulta optioyhteisössä toimivalta sekä 3 lu-
vun 13 §:ssä mainitulta henkilöltä ja yhtei-
söltä valvonnan edellyttämät tiedot sekä jäl-
jennökset valvonnan kannalta tarpeellisiksi
katsomistaan asiakirjoista. Rahoitustarkas-
tuksella on oikeus suorittaa 3 luvun 13 §:n 4
momentissa tarkoitetussa yhteisössä val-
vonnan kannalta välttämätön tarkastus.

Rahoitustarkastus voi asettaa tässä pykä-
lässä säädetyn tiedonanto- ja asiakirjanesit-
tämisvelvollisuuden tehosteeksi uhkasakon.
Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi asian-
omaisen kotipaikan lääninhallitus.

Optioyhteisö on velvollinen luovuttamaan
sähkömarkkinalain nojalla järjestelmävas-
tuuseen määrätylle yhteisölle ja muulle asi-
anomaisen ministeriön määräämälle yhtei-
sölle tietoja sähköön perustuvilla optioilla ja
termiineillä käydyistä kaupoista siten kuin
sähkömarkkinalaissa säädetään.

Optioyhteisö on velvollinen luovuttamaan
sähkömarkkinalain nojalla järjestelmä-
vastuuseen määrätylle yhteisölle ja muulle
asianomaisen ministeriön määräämälle yh-
teisölle tietoja sähköön perustuvilla optioilla
ja termiineillä käydyistä kaupoista siten kuin
sähkömarkkinalaissa säädetään.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———

16.

Laki

valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992)

19 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 245/1996, seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

19 a §

Yhtiöitä koskevat eräät säännökset

Omaisuudenhoitoyhtiön tai muun 1 §:n
4 momentissa tarkoitetun yhtiön tai niiden
omistaman yhtiön osakkeisiin ei sovelleta
valtion talousarviosta annetun lain (423/88)

19 a §

Yhtiöitä koskevat eräät säännökset

Omaisuudenhoitoyhtiön tai muun 1 §:n
4 momentissa tarkoitetun yhtiön tai niiden
omistaman yhtiön osakkeisiin ei sovelleta
valtion talousarviosta annetun lain
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24 §:n 1 momenttia eikä lakia valtion osa-
kasvallan käytöstä eräissä taloudellista toi-
mintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä
(740/91).

(423/1988) 24 §:n 1 momenttia eikä lakia
valtion osakasvallan käytöstä eräissä talou-
dellista toimintaa harjoittavissa osakeyhti-
öissä (740/1991). Omaisuudenhoitoyhtiöön
sovelletaan osakeyhtiöistä voimassa olevan
lainsäädännön lisäksi, mitä luottolaitostoi-
minnasta annetun lain (1607/1993) 10 lu-
vussa säädetään asiakkaansuojasta,
94 §:ssä salassapitovelvollisuudesta ja
100 §:ssä salassapitovelvollisuuden rikko-
misesta ja Rahoitustarkastuksesta annetun
lain ( / ) 25§:ssä uhkasakosta.

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———

17.

Laki

perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan perintätoiminnan luvanvaraisuudesta 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain

(517/1999) 1 §:n 3 momentin 3 kohta seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

1 §

Perintätoiminnan luvanvaraisuus

— — — — — — — — — — — — — —
Tässä laissa säädettyä toimilupaa ei kui-

tenkaan vaadita satunnaiseen perintätoimin-
taan, jos perintätoimintaa ei ole markkinoi-
tu. Toimilupaa ei myöskään vaadita:

— — — — — — — — — — — — — —
3) rahoitustarkastuslain (503/1993) 2 §:ssä

tarkoitettujen valvottavien taikka vakuutus-
yhtiölaissa (1062/1979), ulkomaisista va-
kuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995),
vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987), työelä-

— — — — — — — — — — — — — —
3) Rahoitustarkastuksesta annetussa lais-

sa (/) tarkoitettujen valvottavien taikka va-
kuutusyhtiölaissa (1062/1979), ulkomaisista
vakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(398/1995), vakuutusyhdistyslaissa
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kevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997), vakuutuskassalaissa
(1164/1992), eläkesäätiölaissa (1774/1995),
merimieseläkelaissa (72/1956), lyhytaikai-
sissa työsuhteissa olevien työntekijöiden
eläkelaissa (134/1962), maatalousyrittäjien
eläkelaissa (467/1969) tai taiteilijoiden ja
eräiden erityisryhmiin kuuluvien työnteki-
jäin eläkelaissa (662/1985) tarkoitettujen
vakuutus- tai eläkelaitosten harjoittamaan
perintätoimintaan;
— — — — — — — — — — — — — —

(1250/1987), työeläkevakuutusyhtiöistä an-
netussa laissa (354/1997), vakuutuskassa-
laissa (1164/1992), eläkesäätiölaissa
(1774/1995), merimieseläkelaissa
(72/1956), lyhytaikaisissa työsuhteissa ole-
vien työntekijöiden eläkelaissa (134/1962),
maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/1969)
tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin
kuuluvien työntekijäin eläkelaissa
(662/1985) tarkoitettujen vakuutus- tai elä-
kelaitosten harjoittamaan perintätoimintaan;
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
———


