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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 
och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband 
med den 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås en lag om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat, 
som ersätter den nuvarande lagen med sam-
ma namn. Genom lagen genomförs det direk-
tiv som gäller tillsyn över finansiella kon-
glomerat. I och med denna lag utvidgas defi-
nitionen av finans- och försäkringskonglome-
rat i någon mån jämfört med den nuvarande 
lagen. För finans- och försäkringskonglome-
rat införs ett obligatoriskt kapitaltäcknings-
krav och en lagfäst begränsning som gäller 
stora kundrisker. I lagen föreskrivs dessutom 
om fördelningen av tillsynsansvaret i fråga 
om multinationella konglomerat. 

I propositionen föreslås vidare ändringar i 
kreditinstitutslagen, lagen om affärsbanker 
och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 
sparbankslagen, lagen om andelsbanker och 
andra kreditinstitut i andelslagsform, lagen 
om utländska kreditinstituts och finansiella 
instituts verksamhet i Finland, lagen om vär-
depappersföretag, lagen om Finansinspektio-
nen, lagen om försäkringsbolag, lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag och lagen om 
försäkringsföreningar.  

I lagen föreslås bestämmelser om kreditin-
stituts kreditgivning till den närmaste kret-
sen. Enligt dem skall beslut som gäller ett 
kreditinstituts kreditgivning till sin närmaste 
krets eller de allmänna villkoren för sådan 
kreditgivning fattas i kreditinstitutets styrel-
se, och villkoren för denna kreditgivning får 

inte avvika från de villkor som allmänt iakt-
tas vid kreditgivning till allmänheten. Mot-
svarande princip om marknadsvillkor skall 
tillämpas också på kreditinstituts, värdepap-
persföretags och försäkringsbolags andra af-
färstransaktioner när den andra parten i 
transaktionen är ett företag som har ett nära 
förhållande till ett sådant företag.  

Det krav som gäller ett relationstal för kas-
sareserven i fråga om depositionsbanker och 
utländska depositionsbankers filialer i Fin-
land föreslås bli upphävt.  

Lagen om affärsbanker och andra kreditin-
stitut i aktiebolagsform, sparbankslagen och 
lagen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform föreslås bli utökade med 
en bestämmelse enligt vilken tillstånd till ett 
kreditinstituts fusion kan beviljas trots att 
borgenären motsätter sig detta, om Finansin-
spektionen anser att borgenärens ställning 
inte försvagas av fusionen och fusionen be-
hövs för att trygga en stabil verksamhet vid 
kreditinstituten. 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt efter det att de har antagits 
och blivit stadfästa, dock senast den 11 au-
gusti 2004. Detta datum har satts som tids-
frist för genomförandet av direktivet om till-
syn över. De föreslagna bestämmelserna om 
tillsyn över konglomerats ekonomiska ställ-
ning skall enligt förslaget likväl tillämpas 
från och med den 1 januari 2005. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Inledning 

Europaparlamentets och rådets direktiv om 
extra tillsyn över kreditinstitut, försäkrings-
företag och värdepappersföretag i ett finansi-
ellt konglomerat och om ändring av rådets 
direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 
93/22/EEG samt Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG 
(2002/87/EG, nedan direktivet) gavs den 
16 december 2002. Direktivets bestämmelser 
skall införlivas i den nationella lagstiftningen 
senast den 11 augusti 2004.  

Dessutom har bestämmelserna i kreditinsti-
tutslagstiftningen till vissa delar inte hängt 
med i utvecklingen inom internationell till-
synspraxis och på marknaderna. Därför ford-
rar de en översyn vid sidan av att bestämmel-
serna i direktivet sätts i kraft. På denna punkt 
gäller de största behoven av komplettering 
och ändring av lagstiftningen en smidigare 
reglering än nu av depositionsbankers likvi-
ditet och en komplettering av lagstiftningen 
med bestämmelser om kreditinstituts kredit-
givning till den s.k. närmaste kretsen. De 
sistnämnda bestämmelserna hänger också 
nära samman med regleringen av finans- och 
försäkringskonglomerat. 

 
2.  Nuläge 

2.1. Gällande lagstiftning 

2.1.1. Lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat 

Om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat föreskrivs i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
(44/2002). Lagen syftar till att säkerställa en 
sådan tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomeraten att det går att trygga en ostörd 
verksamhet på finans- och försäkringsmark-
naden, se till att konglomeraten leds enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper samt 
trygga insättarnas och investerarnas ekono-

miska ställning och de försäkrade förmåner-
na. 

 
Definition av konglomerat 

 
Med finans- och försäkringskonglomerat 

avses i lagen ett konglomerat som på följan-
de sätt består av ett finskt moderföretag och 
minst ett finskt dotterföretag till detta:  

1) moderföretaget är ett finskt kreditinstitut 
eller värdepappersföretag och minst ett av 
dotterföretagen är ett finskt försäkringsbolag, 
eller också är moderföretaget ett finskt för-
säkringsbolag och minst ett av dotterföreta-
gen är ett finskt kreditinstitut eller värdepap-
persföretag, eller 

2) moderföretaget är en finsk holdingsam-
manslutning (holdingföretag) och minst ett 
av dotterföretagen är ett finskt kreditinstitut 
eller värdepappersföretag och ett är ett finskt 
försäkringsbolag.  

Till ett konglomerat räknas endast de dot-
terföretag till moderföretaget som utgör så-
dana företag i antingen finans- eller försäk-
ringsbranschen vilka definieras närmare i la-
gen. Således räknas t.ex. dotterföretag som 
idkar handel eller driver en industri inte till 
finans- och försäkringskonglomeratet. Inte 
heller arbetspensionsförsäkringsbolag, pen-
sionskassor eller pensionsstiftelser anses höra 
till ett finans- och försäkringskonglomerat, 
men deras aktier och andelar i dotterföreta-
gen beaktas på det sätt som närmare anges i 
lagen vid beräkningen av moderföretagets 
ägarandel. 

Moderföretag definieras i lagen på så sätt 
att som moderföretag räknas ett företag som 
har antingen bestämmande inflytande enligt 
bokföringslagen i ett annat företag på grund 
av ett koncernförhållande, gemensam för-
valtning med ett annat företag eller gemen-
sam ledning med ett annat företag.  

Lagen tillämpas inte på konglomerat där 
den ena branschens andel är ringa. Den ena 
branschens andel anses ringa om dess 
branschandel i konglomeratet är mindre än 
10 procent. Andelen beräknas utifrån medel-
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värdet av branschernas sammanräknade ba-
lansräkning och sammanräknade kapitalkrav. 

 
Samordnande tillsynsmyndighet 

 
Enligt lagen samarbetar Finansinspektio-

nen och Försäkringsinspektionen vid tillsy-
nen över finans- och försäkringskonglomera-
ten. Den ena av tillsynsmyndigheterna är 
samordnande tillsynsmyndighet beroende på 
om det är finans- eller försäkringsbranschen 
som har en mer dominerande ställning i kon-
glomeratet. Vilken av branscherna som anses 
ha den mer dominerande ställningen i kon-
glomeratet bestäms på samma sätt utifrån 
medelvärdena av branschernas balansom-
slutningar och kraven på kapitaltäckning  
som när man på det ovan avsedda sättet defi-
nierar om den ena branschandelen i konglo-
meratet är ringa. Tillsynsmyndigheterna kan 
likväl komma överens om ett arrangemang 
där den andra tillsynsmyndigheten sköter 
samordningen av tillsynen över ett konglo-
merat. Lagen begränsar inte Finansinspektio-
nens och Försäkringsinspektionens behörig-
het att utöva tillsyn över de företag som de 
enligt lagstiftningen om respektive bransch 
skall övervaka.  

 
Tillsynens utformning 

 
Enligt lagen tillämpas samma bestämmel-

ser om ägarkontroll på ägare av konglome-
rats holdingsammanslutningar som på kredit-
institut och försäkringsbolag. Således skall 
tillsynsmyndigheten underrättas om förvärv 
av aktier eller andelar i en holdingsammans-
lutning om ägarandelen överskrider de trös-
kelvärden som anges närmare i lagen, och 
tillsynsmyndigheten kan motsätta sig förvär-
vet av en ägarandel om förvärvet bedöms 
äventyra holdingsammanslutningens eller 
konglomeratets affärsverksamhet enligt sun-
da och försiktiga affärsprinciper. Den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten kan dessutom 
förbjuda att ett företag som hör till ett kon-
glomerat förvärvar bestämmande inflytande i 
ett företag utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om den lagstiftning som 
skall tillämpas på det företag som är föremål 
för förvärvet försvårar en effektiv tillsyn över 
konglomeratet. 

I lagen ingår i fråga om ett konglomerats 
holdingsammanslutning dessutom ett krav på 
att medlemmarna i förvaltningsorganet och 
verkställande direktören är tillförlitliga. Vi-
dare bestäms vilka krav som skall ställas på 
revisorerna för en holdingsammanslutning. 

Ett företag som hör till ett konglomerat 
skall enligt lagen ha med hänsyn till verk-
samheten tillräcklig intern kontroll och till-
räckliga riskhanteringssystem. Moderföreta-
get skall dessutom ha med hänsyn till hela 
konglomeratets verksamhet tillräcklig intern 
kontroll och tillräckliga riskhanteringssy-
stem.  

Ett konglomerats moderföretag skall lämna 
den samordnande tillsynsmyndigheten föl-
jande upplysningar: uppgifter som lagen 
närmare anger om de företag som hör till 
konglomeratet, moderföretagets koncern-
bokslut, affärstransaktioner mellan företag 
som hör till konglomeratet i den omfattning 
som närmare anges i lagen, konglomeratets 
stora riskkoncentrationer och konglomeratets 
aktie- och fastighetsinnehav.  

 
Samarbete mellan tillsynsmyndigheterna  

 
Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 

be att den andra tillsynsmyndigheten i den 
omfattning som är nödvändig för tillsynen 
över konglomeratet utför nödvändiga 
granskningar i företag som står under den 
samordnande tillsynsmyndighetens tillsyn 
samt göra framställningar till den andra till-
synsmyndigheten om de åtgärder som med 
tanke på tillsynen över konglomeratet behö-
ver vidtas i fråga om företag som står under 
den sistnämnda tillsynsmyndighetens tillsyn. 

I lagen föreskrivs vidare om tillsynsmyn-
digheternas skyldighet att utbyta information 
sinsemellan samt om den samordnande till-
synsmyndighetens rätt att få uppgifter i de 
företag inom ett konglomerat vilka inte om-
fattas av den branschspecifika tillsynen. 

 
Koncernbokslut 

 
Bokslutet för ett konglomerats holding-

sammanslutning skall upprättas enligt be-
stämmelserna för den bransch som på det 
ovan nämnda sättet är mer dominerande i 
konglomeratet. Koncernbokslutet för kon-
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glomeratets moderföretag upprättas enligt la-
gen på så sätt att posterna för kreditinstituts 
och värdepappersverksamhet anges för sig 
och posterna för försäkringsverksamhet för 
sig. Närmare bestämmelser om upprättande 
av koncernbokslut utfärdas genom förord-
ning av statsrådet. 

 
2.1.2. Övrig kreditinstitutslagstiftning  

I kreditinstitutslagen (1607/1993) finns 
bl.a. en definition av kreditinstitut samt be-
stämmelser om kreditinstituts skyldighet att 
ha koncession och förutsättningarna för kon-
cession, affärsverksamhet som är tillåten för 
kreditinstitut, bokslut, insättningsgaranti, be-
gränsningar av stora kundrisker, likviditets 
och soliditetskrav, kundskydd samt banksek-
retess. Genom kreditinstitutslagen genomför-
des de direktiv som senare har slagits ihop 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut samt rådets direk-
tiv 86/635/EEG om årsbokslut och samman-
ställd redovisning för banker och andra fi-
nansiella institut. 

I lagen om affärsbanker och andra kreditin-
stitut i aktiebolagsform (1501/2001), spar-
bankslagen (1502/2001), lagen om andels-
banker och andra kreditinstitut i andelslags-
form (1504/2001) samt lagen om hypoteksfö-
reningar (936/1978) föreskrivs dessutom se-
parat för respektive form av sammanslutning 
om kreditinstitutets bildande, fusion, delning, 
överlåtelse av affärsverksamheten, frivilligt 
avstående från koncession samt upplösning 
och i sparbankslagen dessutom om sparban-
kers förvaltning.  

 
2.2. Den internationella utvecklingen 

2.2.1. Direktivet gällande tillsyn över fi-
nansiella konglomerat 

Mål 
 
I ingressen till direktivet motiveras nöd-

vändigheten av reglering bl.a. med att det 
nuvarande tillämpningsområdet för särregler-
ing inte är tillräckligt heltäckande med tanke 
på de finansiella konglomeraten. Detta leder 
till luckor inom regleringen. Å andra sidan 

konstateras särreglerna innehålla irrelevanta 
överlappningar och inkonsekvenser som kan 
leda till onödiga kostnader för tillsynsobjek-
ten. Ett konglomerats moderföretag kan t.ex. 
vara en holdingsammanslutning som samti-
digt regleras i både försäkrings- och kreditin-
stitutsdirektiven och därmed har dubbla 
skyldigheter i fråga om rapporteringen till 
tillsynsmyndigheterna. 

 
Definition av finansiellt konglomerat och di-
rektivets räckvidd 

 
Grunden för definitionen av ett finansiellt 

konglomerat, som direktivets reglering gäll-
er, är det i direktivet definierade begreppet 
grupp. Med grupp avses moderföretag, dess 
dotterföretag samt moderföretagets och dot-
terföretagets ägarintresseföretag. Med mo-
derföretag avses ett företag som i praktiken 
utövar ett bestämmande inflytande över ett 
annat företag (dotterföretag). Dessutom kan 
en grupp bestå av företag med gemensam 
förvaltning eller gemensam ledning. Med 
ägarintresse avses i direktivet en direkt eller 
indirekt andel på 20 procent eller mer av ak-
tierna eller andelarna eller rösterna i ett annat 
företag samt annat ägarintresse i den mening 
som avses i direktiv 78/660/EEG som gäller 
årsbokslut i vissa typer av bolag.  

Med finansiellt konglomerat avses i direk-
tivet en ovan avsedd grupp som uppfyller 
följande villkor: 

- antingen moderföretaget i gruppen eller 
minst ett av dotterföretagen är ett kreditinsti-
tut, värdepappersföretag eller försäkringsbo-
lag (reglerat företag) 

- minst ett av gruppens företag är verksamt 
inom försäkringssektorn och minst ett inom 
den finansiella sektorn 

- den mindre sektorns andel i konglomera-
tet överskrider de tröskelvärden som anges i 
direktivet. 

Som konglomerat räknas dessutom ett re-
glerat företag och dess ägarintresseföretag 
också om det reglerade företaget inte har ett 
enda dotterföretag, förutsatt att definitionen 
av konglomerat i övrigt uppfylls. De till-
synsmyndigheter som deltar i tillsynen över 
ett konglomerat kan dessutom enhälligt be-
sluta att direktivet skall tillämpas helt eller 
delvis, om en person på det sätt som närmare 
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bestäms i direktivet har något annat än ett 
ovan nämnt ägarförhållande till eller infly-
tande i ett eller flera reglerade företag och 
definitionen av konglomerat i övrigt uppfylls.  

Som finansiellt konglomerat räknas ett 
moderföretag och alla dess dotter- och ägar-
intresseföretag, oavsett om de verkar inom 
den finansiella sektorn, försäkringssektorn 
eller någon annan sektor.   

Vid mätningen av sektorernas inbördes an-
delar används 10 procent som tröskelvärde, 
och det räknas ut på basis av kapitaltäck-
ningskravet och balansomslutningen. Dess-
utom tillämpas ett absolut tröskelvärde på 6 
miljarder euro på ett sådant sätt att definitio-
nen av konglomerat uppfylls oavsett sekto-
rernas proportionella andelar, om den sam-
manräknade balansräkningen för den mindre 
sektorn överstiger det nämnda absoluta trös-
kelvärdet. De behöriga tillsynsmyndigheter 
som deltar i tillsynen över ett konglomerat 
kan dessutom enhälligt komma överens om 
ett lägre tröskelvärde eller om val av kriterier 
för beräkningen av tröskelvärdet. 

Om konglomeratet har något annat än ett 
reglerat företag (enligt direktivets terminolo-
gi ett blandat finansiellt holdingföretag) i 
toppen förutsätter definitionen av ett kon-
glomerat dessutom att minst 40 procent av 
gruppens affärsverksamhet, mätt via balans-
räkningen, sker inom finans- eller försäk-
ringssektorn.  

Direktivet tillämpas på konglomerat som 
leds av ett reglerat företag med auktorisation 
i en stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller ett blandat finansiellt 
holdingföretag med säte i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet. Dess-
utom föreskrivs i artiklarna 18 och 19 i direk-
tivet om tillsyn över konglomerat där det in-
går ett reglerat företag som har auktorisation 
i en stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet men som leds av ett företag 
som är beläget i en stat utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet.  

 
Kapitaltäckning 

 
På finansiella konglomerat tillämpas ett 

särskilt kapitaltäckningskrav som utifrån det 
val företaget i toppen av konglomeratet gör 
skall beräknas enligt någon av de alternativa 

metoder som anges i en bilaga till direktivet 
eller enligt en kombination av metoderna. Ett 
finansiellt konglomerats kapitaltäckning be-
räknas genom att man adderar de kapitalba-
ser som enligt de sektorspecifika bestämmel-
serna definierats för konglomeratets företag 
inom finans- och försäkringssektorn och från 
dem drar av de sammanräknade kapitalkra-
ven för dessa företag, likaså beräknade enligt 
de sektorspecifika bestämmelserna, samt 
eliminerar dubbelt utnyttjande inom konglo-
meratet av poster i kapitalbasen.  

 
Tillsyn över stora riskkoncentrationer och in-
terna transaktioner 

 
Direktivet innehåller dessutom bestämmel-

ser om transaktioner inom ett konglomerat 
och om riskkoncentrationer. I dessa bestäm-
melser prioriteras i första hand de kvalitativa 
kraven. I fråga om metoderna för riskhanter-
ing och rutinerna för intern kontroll förutsätts 
i direktivet att uppföljningssystemen för 
riskkoncentrationer och interna transaktioner 
utvecklas. Ingen kvantitativ maximigräns 
sätts för stora riskkoncentrationer. Medlems-
staterna kan ändå tillåta att kvantitativa grän-
ser införs i de nationella bestämmelserna. 

 
Samarbete mellan tillsynsmyndigheterna  

 
Direktivet innehåller heltäckande bestäm-

melser om hur den s.k. samordnande till-
synsmyndigheten skall utses och om dess 
uppgifter samt om samarbete och utbyte av 
information mellan behöriga tillsynsmyndig-
heter. I direktivets bestämmelser om utnäm-
ningen av en samordnande tillsynsmyndighet 
har man tydligt koncentrerat sig på delat an-
svar för tillsynen över gränsöverskridande fi-
nansiella konglomerat. Även om regleringen 
i första hand koncentreras på gränsöverskri-
dande konglomerat sägs i ingressen till direk-
tivet att en samordnare behöver utses också 
inom nationella finansiella konglomerat. Till 
den samordnande tillsynsmyndighetens upp-
gifter hör enligt direktivet insamling av in-
formation om konglomeratet och spridning 
av den till övriga tillsynsmyndigheter som 
deltar i tillsynen över konglomeratet, bedöm-
ning av konglomeratets struktur, organisation 
och system för intern riskhantering, bedöm-
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ning av konglomeratets finansiella ställning 
totalt sett samt planering och samordning av 
tillsynen. Förteckningen över uppgifter är 
inte uttömmande, utan de som utöver tillsy-
nen kan t.ex. i sina inbördes avsiktsförklar-
ingar komma överens om andra uppgifter för 
samordnaren. 

Direktivet har bestämmelser om utbyte av 
uppgifter mellan företagen i ett finansiellt 
konglomerat, tillsynsmyndigheternas tillgång 
till uppgifter om företagen i ett konglomerat 
samt utbyte av uppgifter mellan tillsynsmyn-
dighet er. När det gäller utbytet av uppgifter 
mellan företagen förutsätts medlemsländerna 
säkerställa att den nationella lagstiftningen 
inte innehåller några hinder för att företagen 
mellan sig utbyter uppgifter som kan vara re-
levanta för tillsynen. Medlemsländerna skall 
också se till att tillsynsmyndigheterna får 
tillgång till alla de uppgifter om företag och 
information som kan ha relevans för tillsynen 
över de finansiella konglomeraten. I fråga 
om utbytet av uppgifter mellan tillsynsmyn-
digheter ingår i direktivet en förteckning över 
de delområden som utbytet av uppgifter åt-
minstone skall omfatta. 

 
Ändring av särlagstiftning 

 
I direktivet ingår vissa ändringar av direk-

tiven gällande kreditinstitut, värdepappersfö-
retag och försäkringsbolag. Genom ändring-
arna harmoniseras särreglerna i fråga om 
bl.a. definitioner, dubbelt utnyttjande av pos-
ter i kapitalbasen, tillsynen över interna 
transaktioner och samarbetet mellan till-
synsmyndighet er. Genom ändringarna strä-
var man efter att garantera konkurrensneutra-
litet mellan finansiella konglomerat och kon-
glomerat som huvudsakligen bedriver finans- 
eller försäkringsverksamhet. 

 
2.2.2. Lagstiftningen i utlandet 

Regleringen av finans- och försäkrings-
konglomerat varierar avsevärt från land till 
land. Separat lagstiftning om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat finns för-
utom i Finland åtminstone i Norge, Holland, 
Belgien och Spanien. Eftersom den nationel-
la lagstiftningen till följd av direktivet måste 
ändras avsevärt i alla stater inom Europeiska 

ekonomiska samarbetsområdet, är det inte i 
detta sammanhang ändamålsenligt med en 
närmare granskning av den nuvarande lag-
stiftningen i utlandet. 

Också i fråga om regleringen av deposi-
tionsbankers likviditet är skillnaderna stora 
mellan EU-staterna eftersom lagstiftningen 
inte är harmoniserad på denna punkt. I åt-
minstone Danmark, Norge, Storbritannien 
och Irland finns ett sådant klart lagfäst krav 
på ett relativt minibelopp för likvida medel 
vilket till sin karaktär motsvarar Finlands nu-
varande lagstiftning, medan kravet i t.ex. 
Tyskland, Frankrike och Holland bara är att 
det finns tillräckligt med likvida medel för att 
täcka skulder som förfaller. Åtminstone i 
Sverige, Belgien, Italien och Spanien har en-
dast allmänna kvalitativa krav ställts på han-
teringen av likviditetsrisker. 

 
 

2.3. Utvecklingen på marknaden 

Strukturen på den finska finansmarknaden 
har inte förändrats nämnvärt sedan lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat gavs 2002, även om Nordeagruppens 
tillkännagivande sommaren 2003 att koncer-
nen kommer att omorganiseras så att den ly-
der under en moderbank som bildas i Sverige 
understryker behovet av en effektivare re-
glering av multinationella finanskonglome-
rat. 

Av de tre största bankgrupper som domine-
rar den finska finansmarknaden är två (Nor-
dea och Sampo) tydligt multinationella fi-
nanskonglomerat som omfattas av direktivet. 
I Nordeagruppen är moderföretaget en 
svensk holdingsammanslutning, och vid si-
dan av Finland har konglomeratet bank-, för-
säkrings- och värdepappersverksamhet i Sve-
rige, Norge, Danmark och de baltiska länder-
na. I Nordea-gruppen är det på basis av var 
moderföretaget är beläget de svenska till-
synsmyndigheterna som har ansvaret för 
samordningen av tillsynen. Sampogruppen 
bildar ett motsvarande konglomerat sedan 
den i början av 2004 förvärvade försäkrings-
koncernen If. Sampo-konglomeratet skiljer 
sig från Nordea genom att Sampos moderfö-
retag har sin hemort i Finland. 

Dessutom kan bestämmelserna i direktivet, 
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beroende på vilka tröskelvärden som tilläm-
pas, bli tillämpliga på flera rent nationella 
konglomerat där moderföretaget är antingen 
en depositionsbank eller ett försäkringsbolag. 
 
3.  Bedömning av nuläget  

3.1. Tillsynen över finans- och försäk-
ringskonglomerat 

Den nuvarande lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat har bara 
varit i kraft sedan 2002, och det har inte 
framkommit några särskilda praktiska orsa-
ker till att se över den. Trots att man när den 
nuvarande lagen stiftades delvis beaktade 
kommissionens direktivförslag om tillsyn 
över finansiella konglomerat, saknar lagen 
flera principer som direktivet förutsätter. De 
viktigaste är bl.a. en sådan komplettering av 
definitionen av finanskonglomerat att den 
också täcker andra företag som hör till sam-
ma företagsgrupp som kreditinstitut eller 
värdepappersföretag och försäkringsbolag än 
sådana som bedriver finans- eller försäk-
ringsverksamhet, bestämmandet av samord-
nande tillsynsmyndighet och tillämplig lag i 
multinationella konglomerat samt, kanske 
den viktigaste principen, kapitaltäcknings-
kravet på konglomeratnivå. Också de be-
stämmelser i den nuvarande lagen för vilka 
det finns motsvarande bestämmelser i direk-
tivet kan behöva ses över till vissa delar. Så-
dana är bl.a. angivandet av tröskelvärden 
som begränsar lagens tillämpningsområde 
samt bestämmelserna om tillsyn över risk-
koncentrationer och interna affärstransaktio-
ner, som för närvarande inte till alla delar 
motsvarar de internationella kraven på en 
god tillsyn.  

 
3.2. Övrig kreditinstitutslagstiftning  

Trots flera lagändringar har bestämmelser-
na i kreditinstitutslagstiftningen till vissa de-
lar inte hängt med i utvecklingen inom inter-
nationell tillsynspraxis och på marknaderna, 
och de behöver därför ses över.  

 
Kreditgivning till den närmaste kretsen 

 
Lagen saknar fortfarande bestämmelser om 

kreditgivning till den s.k. närmaste kretsen. 
Inom internationell tillsynspraxis har dessa 
bestämmelser ansetts utgöra ett viktigt led i 
regleringen av kreditinstitut, och de behöver 
därför tas med i lagen. Dessutom behöver 
dessa bestämmelser samordnas med de krav 
direktivet ställer på tillsynen över finans- och 
försäkringskonglomerats interna transaktio-
ner. 

 
 

Likviditet 
 
Bestämmelserna om det relationstal för 

kassareserven som krävs av depositionsban-
kerna för att trygga deras likviditet motsvarar 
inte längre kraven på modern hantering av 
likviditetsrisker. Enligt nuvarande lag skall 
en depositionsbanks lätt realiserbara tillgång-
ar, som anges närmare i lagen, utgöra minst 
10 procent av de kortfristiga skulderna, som 
likaså anges närmare i lagen. Denna be-
stämmelse gör utan orsak bankernas hanter-
ing av likviditeten styvare, och därför behö-
ver det övervägas om bestämmelsen kan er-
sättas med smidigare bestämmelser om han-
tering av likviditetsrisker. Så har man redan 
gjort bl.a. i Sverige. 

 
 

Firma 
 
Enligt nuvarande lag får ett annat företag 

än en depositionsbank i sin firma använda en 
hänvisning till depositionsbankens firma en-
bart med tillstånd av Finansinspektionen, och 
tillståndet kan bara beviljas ett företag som 
hör till samma konsolideringsgrupp som de-
positionsbanken. I och med att bl.a. finans- 
och försäkringskonglomeraten har blivit van-
ligare har företagsgruppernas strukturer blivit 
så mycket mångsidigare att behovet att hän-
visa till moderföretagets namn i dotterföreta-
gets firma kan vara mer omfattande än till-
lämpningsområdet för den nuvarande be-
stämmelsen medger. Eftersom patent- och 
registerstyrelsen i egenskap av allmän myn-
dighet i frågor som gäller firma övervakar att 
de firmor som registreras inte är missvisande, 
kan ett särskilt tillståndsförfarande enligt den 
nuvarande lagen inte heller av denna anled-
ning anses motiverat.  
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Hemvistkrav för medlemmar i förvaltnings-
organ 

 
Enligt gällande bestämmelser för deposi-

tionsbanken och försäkringsbolag  skall 
minst hälften av stiftarna och styrelsemed-
lemmarna samt verkställande direktören vara 
bosatta i eller ha sin hemort inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet. På denna 
punkt är bestämmelserna enhetliga med de 
bestämmelser i lagen om aktiebolag som 
trädde i kraft 1993. Regleringen har således 
motsvarat den allmänna princip särskilt inom 
kreditinstitutslagstiftningen enligt vilken 
kreditinstitut tillämpar allmänna bolagsrätts-
liga principer såvida avvikelser inte kan mo-
tiveras med branschens särdrag. Till denna 
del finns ingen separat lagstiftning om andra 
typer av finansiella företag, än depositions-
banker, utan på dem tillämpas den allmänna 
bolagslagstiftningen.  

Genom lag 887/2002 ändrades hemvistkra-
ven i lagen om aktiebolag på så sätt att det 
anses räcka om minst en av styrelsemedlem-
marna och verkställande direktören är bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. Hemvistkravet har i den allmänna bo-
lagslagstiftningen bl.a. motiverats med att det 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet alltid måste finnas en ansvarig person 
som myndigheter och borgenärer kan vända 
sig till i frågor som gäller bolaget. I ändring-
en av lagen om aktiebolag har detta krav an-
setts bli tillräckligt väl uppfyllt utan att fler 
än en av styrelsemedlemmarna behöver bo 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. 

Av ändringen av lagen om aktiebolag följer 
att regleringen av depositionsbanker och and-
ra slag av finansiella företag avviker från 
varandra på denna punkt. Detsamma gäller i 
fråga om försäkringsbolag. 

 
Fusion 

 
Bestämmelserna om fusion av kreditinstitut 

ändrades från ingången av 2002 på så sätt att 
principerna i den allmänna bolagslagstift-
ningen tillämpas på fusionsförfarandet. Erfa-
renheterna av tillämpningen av lagen visar att 
borgenärerna i vissa fall utan orsak har kun-
nat försvåra fusioner som varit nödvändiga 

för att garantera kreditinstitutens kapitaltäck-
ning. Därför behöver bestämmelserna om 
skydd för borgenärer ses över när det gäller 
fusion av kreditinstitut.  

De ovan nämnda frågorna har inte harmo-
niserats inom EU, och därför kan en översyn 
av lagstiftningen grunda sig enbart på natio-
nella överväganden.  

 
4.  Proposit ionens mål 

Målet med denna proposition är att i den 
nationella lagstiftningen sätta i kraft de krav 
som framförs i direktivet. Genom propositio-
nen främjas finans- och försäkringskonglo-
meratens stabilitet i enlighet med de allmän-
na målen med direktivet, och tillsynen över i 
synnerhet de multinationella konglomeraten 
effektiveras genom att samarbetet mellan till-
synsmyndigheter i olika länder främjas och 
arbetsfördelningen mellan dem blir klarare 
vid tillsynen över dessa konglomerat. 

En strävan med propositionen är dessutom 
att bevara den nuvarande nivån på tillsynen 
över finans- och försäkringskonglomerat 
också till de delar där direktivet inte förutsät-
ter detta. Genom propositionen försöker man 
likaså försäkra sig om att den nya regleringen 
inte försämrar den nuvarande branschspecifi-
ka tillsynen eller begränsar tillsynsmyndighe-
ternas nuvarande behörighet att övervaka fö-
retag och företagsgrupper som är reglerade 
branschvis. 

Propositionen syftar också till att göra lag-
stiftningen i Finland så enhetlig som möjligt 
med motsvarande lagstiftning i de övriga 
nordiska länderna i synnerhet. På denna 
punkt är målet att ordna tillsynen över de 
multinationella konglomerat som för närva-
rande verkar i de nordiska länderna så effek-
tivt som möjligt och att undvika dels över-
lappande tillsyn, dels luckor i tillsynen samt 
kringgående av en effektiv tillsyn genom att 
företagens hemort förläggs till en stat där till-
synen är sämre än i andra stater. En strävan 
med propositionen är likaså att undvika ett en 
effektiv tillsyn kringgås genom att affärs-
verksamhet, tillgångar eller skulder inom 
konglomeratet överförs till ett företag i en 
bransch som har svagare tillsyn vad denna 
affärsverksamhet beträffar. 

Propositionen syftar också till att regler-
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ingen av finans- och försäkringskonglomerat 
inte utan grund skall avvika från särregler-
ingen av kreditinstitut och försäkringsbolag. 

Dessutom är ett mål med propositionen att 
göra hanteringen av kreditinstitutens likvidi-
tetsrisker smidigare och få den att bättre mot-
svara de krav som ställs på modern riskhan-
tering. Genom den föreslagna lagstiftningen 
åtgärdas samtidigt vissa enskilda brister i 
kreditinstitutslagstiftningen, i synnerhet för 
att tillsynen över kreditinstitut till dessa delar 
skall fås att motsvara de krav som internatio-
nellt ställs på en god banktillsyn. 

 
 

5.  De viktigaste  förslagen 

5.1. Regleringen av finans- och försäk-
ringskonglomerat 

Definition 
 
Definitionen av finans- och försäkrings-

konglomerat (nedan konglomerat) föreslås 
bli utvidgad jämfört med den nuvarande la-
gen på det sätt direktivet förutsätter genom 
att till ett konglomerat utöver företag som 
bedriver finans- och försäkringsverksamhet 
även skall räknas företag som bedriver annan 
affärsverksamhet. Arbetspensionsförsäk-
ringsbolag som hör till ett konglomerat skall 
enligt de föreslagna bestämmelserna räknas 
till dessa företag som bedriver annan affärs-
verksamhet eftersom det inte har ansetts än-
damålsenligt att inkludera dem i tillsynen 
över konglomerats kapitaltäckning. Vid till-
synen över kapitaltäckningen räknas endast 
företag i finans- och försäkringsbranschen till 
konglomeratet. 

Med konglomerat avses i lagen för det för-
sta en företagsgrupp vars moderföretag är ett 
kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbo-
lag eller försäkringsbolag (reglerat företag) 
och som uppfyller följande villkor: 

a) minst ett av de företag som hör till före-
tagsgruppen är ett företag i finansbranschen 
och minst ett företag i försäkringsbranschen, 
och 

b) den sammanräknade andel som företa-
gen i finansbranschen och den sammanräk-
nade andel som företagen i försäkringsbran-
schen står för i företagsgruppen är båda var 

för sig betydande vid beräkning på det sätt 
som närmare anges i lagen. 

Med konglomerat avses i lagen dessutom 
företagsgrupper i vilka moderföretaget inte är 
ett reglerat företag (konglomerats holding-
sammanslutning) och som uppfyller följande 
villkor: 

a) minst ett av dotterföretagen är ett regle-
rat företag, 

b) minst ett av de företag som hör till före-
tagsgruppen är ett företag i finansbranschen 
och minst ett  företag i försäkringsbranschen, 

c) den sammanräknade andel som företa-
gen i finansbranschen och den sammanräk-
nade andel som företagen i försäkringsbran-
schen står för i företagsgruppen är båda var 
för sig betydande vid beräkning på det sätt 
som närmare anges i lagen, och 

d) den sammanräknade andel som företa-
gen i finans- och försäkringsbranschen står 
för i företagsgruppen överstiger 40 procent. 

Konglomerat bildas enligt förslaget dessut-
om av ett kreditinstitut, värdepappersföretag 
eller fondföretag och minst ett företag i för-
säkringsbranschen som är kreditinstitutets, 
värdepappersföretagets eller fondföretagets 
ägarintresseföretag samt av ett försäkringsbo-
lag och minst ett företag i finansbranschen 
som är försäkringsbolagets ägarintresseföre-
tag, förutsatt att den sammanräknade andel 
som företagen i finans- och försäkringsbran-
schen samt den andel som företagen i båda 
branscherna var för sig står för i en dylik 
grupp är betydande vid beräkning på det sätt 
som närmare anges i lagen. 

Konglomerat bildas likaså av sådana regle-
rade företag mellan vilka det finns en i 4 a § 
kreditinstitutslagen, 6 a § lagen om värde-
pappersföretag (579/1996) och 1 kap. 5 § la-
gen om försäkringsbolag (1062/1979) avsedd 
betydande bindning samt dylika företags dot-
terföretag och ägarintresseföretag, förutsatt 
att minst ett av de reglerade företagen är ett 
företag i finansbranschen och minst ett är ett 
företag i försäkringsbranschen samt att den 
sammanräknade andel som företagen i fi-
nans- och försäkringsbranschen samt den an-
del som företagen i båda branscherna var för 
sig står för i en dylik grupp är betydande vid 
beräkning på det sätt som närmare anges i la-
gen. Dessutom kan ett i lagen avsett konglo-
merat bildas av en sammanslutning av an-
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delsbanker och de företag i försäkringsbran-
schen där de institut som hör till samman-
slutningen har bestämmande inflytande, om 
försäkringsbranschens andel i ett sådant kon-
glomerat är betydande på det sätt som avses 
ovan. 

Pensionsstiftelser och pensionskassor anses 
inte höra till ett konglomerat, men ett indirekt 
innehav som går via dem beaktas när defini-
tionen av konglomerat tillämpas. Däremot 
skall arbetspensionsförsäkringsbolag höra till 
ett konglomerat, men de räknas inte som fö-
retag i vare sig finans- eller försäkringsbran-
schen. Därför skall bestämmelserna om kon-
glomerats kapitaltäckning och stora kundris-
ker  enligt det som föreslås nedan inte tilläm-
pas på arbetspensionsförsäkringsbolag.  

En förutsättning för att lagen skall tilläm-
pas är att både företagen i finansbranschen 
och företagen i försäkringsbranschen står för 
en betydande andel i konglomeratet. Som fö-
retag i försäkringsbranschen räknas försäk-
ringsbolag, försäkringsholdingsammanslut-
ningar, tjänsteföretag i försäkringsbranschen 
samt fondbolag och förvaringsinstitut som är 
dotterföretag eller ägarintresseföretag till ett 
försäkringsbolag eller en försäkringsholding-
sammanslutning. Som företag i finansbran-
schen räknas kreditinstitut och värdepappers-
företag samt finansiella institut och tjänstefö-
retag som hör till deras konsolideringsgrupp 
samt, såvitt de enligt det ovan sagda inte räk-
nas till försäkringsbranschen, fondbolag, för-
varingsinstitut och finansiella institut som är 
dotter- och ägarintresseföretag till ett kon-
glomerats holdingsammanslutning. 

Enligt huvudregeln anses branschandelen 
vara betydande om vardera branschens andel 
av det sammanräknade beloppet för konglo-
meratets företag i finans- och försäkrings-
branschen överstiger 10 procent. Andelen be-
räknas, på det sätt som närmare anges i la-
gen, utifrån medelvärdet av balansomslut-
ningarna och kapitaltäckningskraven. 
Branschandelen anses likväl vara betydande 
också i de fall då det sammanräknade belop-
pet av balansomslutningarna för företag som 
hör till den mindre branschen överstiger 6 
miljarder euro. Dessutom skall lagen i prin-
cip också tillämpas då vardera branschens 
andel av branschernas sammanräknade intäk-
ter i konglomeratet överstiger 10 procent. Ef-

tersom det sistnämnda tröskelvärdet enligt 
direktivet skall tillämpas bara i undantagsfall, 
föreslås lagen ge den samordnande tillsyns-
myndigheten en möjlighet att låta bli att till-
lämpa lagen om tröskelvärdet nås bara på 
denna grund. 

I syfte att undvika plötsliga förändringar i 
tillsynen över ett konglomerat föreslås i la-
gen dessutom, i enlighet med direktivet, be-
stämmelser som föreskriver att inledandet av 
tillämpningen av lagen kan skjutas upp i 
högst tre år efter det att tröskelvärdena har 
nåtts och att tröskelvärden som är lägre än de 
ovan nämnda tröskelvärdena och om vilka 
föreskrivs närmare i lagen kan tillämpas på 
konglomeratet i högst tre år. 

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
dessutom ge sitt tillstånd till att ett företag 
som har ringa betydelse för tillsynen över 
konglomeratet inte omfattas av den. 

Lagen föreslås inte bli tillämpad på under-
konglomerat som enligt den föreslagna lagen 
övervakas i sin egenskap av delar av ett stör-
re konglomerat. 

 
 

Lagens regionala tillämpningsområde och 
bestämmande av samordnande tillsynsmyn-
dighet 

 
Lagens regionala tillämpningsområde skall 

i princip bestämmas utifrån om konglomera-
tets moderföretag har sin hemort i Finland el-
ler inte. Finsk lag skall alltid tillämpas om 
moderföretaget har sin hemort i Finland och 
minst ett av de reglerade företagen i konglo-
meratet har sin hemort i Finland.  

På de villkor som anges närmare i lagen 
kan finsk lag tillämpas också på konglomerat 
vars moderföretag har sin hemort i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, förutsatt att minst ett av de reglera-
de företagen i konglomeratet har sin hemort i 
Finland. Likaså kan finsk lag undantagsvis 
tillämpas på ett konglomerat vars holding-
sammanslutning är moderföretag och har sin 
hemort i Finland, om till konglomeratet inte 
hör ett enda finskt reglerat företag. I dessa 
fall blir finsk lag tillämplig om en finsk till-
synsmyndighet  skall vara samordnande till-
synsmyndighet på de grunder som anges i ar-
tikel 10 i direktivet.  
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Dessutom införs i lagen bestämmelser som 
följer direktivet och som anger att finska till-
synsmyndigheter kan låta bli att tillämpa 
finsk lag om en annan tillsynsmyndighet  
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet svarar för tillsynen över konglomeratet 
och dessa tillsynsmyndigheter tillsammans 
har kommit överens om ansvaret för tillsy-
nen. Ansvaret för tillsynen kan ändå inte 
överföras om både konglomeratets moderfö-
retag och minst ett av de reglerade företagen 
i konglomeratet har sin hemort i Finland. 

I lagen föreskrivs inte särskilt när en finsk 
tillsynsmyndighet  är samordnande tillsyns-
myndighet, eftersom en finsk tillsynsmyn-
dighets behörighet att vara samordnande till-
synsmyndighet följer direkt av det ovan be-
skrivna tillämpningsområdet för finsk lag. 
Således är en finsk tillsynsmyndighet  sam-
ordnande tillsynsmyndighet i alla konglome-
rat som enligt de ovan beskrivna principerna 
omfattas av denna lags tillämpningsområde. 

Lagen behöver dessutom bestämmelser om 
behörighetsfördelningen mellan Finansin-
spektionen och Försäkringsinspektionen vid 
tillsynen över konglomerat på vilka finsk lag 
tillämpas. Behörigheten skall enligt förslaget, 
på motsvarande sätt som i den nuvarande la-
gen, bestämmas utifrån vilken bransch som 
har en mer betydande andel i konglomeratet. 
De proportionella branschandelarna i kon-
glomeratet bedöms på samma grunder som 
vid beräkningen av de ovan nämnda tröskel-
värden som utgör en förutsättning för att la-
gen skall tillämpas. 

Bestämmelserna om hur tillämplig lag och 
på motsvarande sätt den samordnande till-
synsmyndighetens nationalitet bestäms skall 
enligt förslaget utsträckas också till kreditin-
stitutslagstiftningen, med motsvarande inne-
håll. Däremot har de nuvarande bestämmel-
serna om extra tillsyn över försäkringsbolag 
ansetts vara tillräckliga på denna punkt. 

Enligt artikel 18 i direktivet skall medlems-
staternas lagstiftning också innehålla be-
stämmelser om extra tillsyn över reglerade 
företag som ingår i konglomerat vars moder-
företag är belägna utanför Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. Därför föreslås 
sådana kompletteringar av kreditinstitutsla-
gen, lagen om värdepappersföretag och lagen 
om försäkringsbolag att om ett kreditinstitut, 

värdepappersföretag eller försäkringsbolag 
hör till ett konglomerat som inte omfattas av 
denna lag, är en förutsättning för koncession 
eller verksamhetstillstånd att en utländsk till-
synsmyndighet  övervakar konglomeratet på 
motsvarande sätt som enligt denna lag eller 
att det i övrigt kan säkerställas att konglome-
ratets kapitaltäckning, riskkoncentrationer, 
interna kontroll och riskhantering samt, i frå-
ga om ett konglomerats holdingsammanslut-
ning, ägarnas och ledningens tillförlitlighet 
och lämplighet motsvarar kraven i finsk lag.  

 
 

Tillsyn över den ekonomiska ställningen 
 
Avvikande från den nuvarande lagen införs 

i den föreslagna lagen bestämmelser om 
konglomerats kapitaltäckning på det sätt di-
rektivet förutsätter. Vid beräkningen av ett 
konglomerats kapitaltäckning räknas, avvi-
kande från den allmänna definitionen, till 
konglomeratet endast konglomeratets företag 
i finans- och försäkringsbranschen. Konglo-
meratens holdingsammanslutningar beaktas 
likväl alltid oavsett bransch.  

Ett konglomerats kapitalbas skall alltid 
vara större än det minimalbelopp av kapital-
basen som skallräknas ut för konglomeratet 
enligt lagen och den på grund av lagen utgiv-
na förordningen.. När kapitalbasens mini-
malbelopp räknas ut för ett konglomerat an-
vänds som grund de branschspecifika mini-
mibeloppen av kapitalbasen som räknas ut 
för konglomeratets företag i finans- och för-
säkringsbranschen. För konglomeratens hol-
dingsammanslutningar och andra företag som 
inte omfattas av de branschspecifika minimi-
beloppen av kapitalbasen beräknas det teore-
tiska minimibeloppet av kapitalbasen enligt 
de principer som tillämpas på kreditinstitut 
och värdepappersföretag. Den kapitalbas som 
behövs för att täcka kapitalbasens minimibe-
lopp för konglomeratet beräknas enligt sam-
ma principer. 

Konglomeratets kapitalbas och kapitalba-
sens minimibelopp fås genom att de ovan 
nämnda belopp som räknats ut enligt särreg-
lerna kombineras med hjälp av någon av de 
tre metoder som direktivet medger eller med 
hjälp av en kombination av dessa metoder. 
Tillåtna metoder är en metod baserad på 
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sammanställd redovisning, avräknings- och 
totalmetoden samt metoden för avräkning av 
bokfört värde. Dessa skall närmare anges i en 
förordning i överensstämmelse med direkti-
vet. Eftersom tillämpningen av de metoder 
som anges i direktivet kräver detaljerade tek-
niska bestämmelser, föreslås att närmare be-
stämmelser om beräkningen av kapitalbasens 
minimibelopp meddelas genom förordning 
av statsrådet. 

I lagen införs vissa krav som är gemen-
samma för alla metoder. Sådana är för det 
första kravet att en sammanräknad kapitalbas 
som överstiger det sammanräknade bransch-
specifika kapitalkravet för företag i samma 
bransch (konglomeratets kapitalreserv) får 
beaktas vid beräkningen av konglomeratets 
kapitaltäckning bara till den del denna kapi-
talbas uppfyller definitionen av kapitalbas 
enligt reglerna för såväl finans- som försäk-
ringsbranschen. Den interna kapitalbasen för 
företag som hör till konglomeratet och det in-
terna bidrag som uppkommit av transaktioner 
mellan dessa företag skall också alltid elimi-
neras. Dessutom skall enskilda dotterföretags 
kapitalunderskott i regel alltid beaktas till 
fullt belopp oavsett moderföretagets ägaran-
del. Likaså får i fråga om enskilda företag 
den andel av kapitalbasen som överstiger ka-
pitalkravet beaktas endast i proportion till 
den ägarandel övriga företag i konglomeratet 
har, eftersom utomstående ägares andel av 
kapitalbasen i företag som hör till konglome-
ratet i praktiken inte kan stå till förfogande 
för att täcka konglomeratets förluster och så-
ledes inte uppfyller de krav som ställs på ka-
pitalbas. För att konsekvensen inom lagstift-
ningen skall kunna säkerställas skall motsva-
rande princip enligt förslaget tas med också i 
särlagstiftningen. 

Kapitalkravet för ett konglomerat samt dess 
kapitalbas skall en gång i kvartalet meddelas 
den samordnande tillsynsmyndigheten. 

På motsvarande sätt som enligt den nuva-
rande branschspecifika regleringen skall den 
samordnande tillsynsmyndigheten ha rätt att 
meddela närmare föreskrifter om tillämp-
ningen av lagen till den del detta behövs för 
att direktivet skall kunna genomföras. 

Lagen får dessutom, avvikande från den 
nuvarande lagen, bestämmelser om konglo-
merats stora kundrisker. I direktivet förutsätts 

inga sådana begränsningar, men där anges ut-
tryckligen att medlemsstaterna har rätt att in-
föra sådana. Enligt förslaget skall stora kund-
risker definieras och begränsningar som gäll-
er dem anges på samma sätt som i fråga om 
kreditinstitut. Det har ansetts motiverat att 
utsträcka omfattningen av sådana begräns-
ningar till hela konglomeratet i synnerhet för 
att det skall kunna säkerställas att ett kon-
glomerat inte kringgår branschspecifika be-
gränsningar genom att inom konglomeratet 
styra verksamheten till företag som inte om-
fattas av den branschspecifika regleringen. 

Dessutom ändras den definition av kund-
risk som tillämpas i fråga om kreditinstitut på 
så sätt att konglomerats interna kundrisker 
lämnas utanför begreppet enligt samma prin-
ciper som konsolideringsgruppers interna 
kundrisker. Till denna del är det motiverat att 
behandla konglomerat på samma sätt som 
konsolideringsgrupper, eftersom samma ka-
pitaltäcknings- och kundrisksbestämmelser 
på gruppnivå tillämpas på båda och de även i 
övrigt övervakas enligt samma principer. 

Kreditinstitutslagens bestämmelser om sto-
ra kundrisker ses dessutom över genom att 
vissa begränsningar som avviker från den 
nuvarande lagen införs i fråga om stora 
kundrisker som hänför sig till företag som 
har ett nära förhållande till ett kreditinstitut. 
För närvarande har alla kundrisker som hän-
för sig till företag inom samma konsolide-
ringsgrupp som ett kreditinstitut, inklusive 
moder- och dotterföretag, lämnats utanför 
begreppet kundrisk. Inom internationell till-
synspraxis har det ändå inte ansetts accepta-
belt att ett konglomerat kan finansieras utan 
särskild tillsyn eller särskilda begränsningar 
genom att finansiering skaffas utifrån via 
dotterföretagen och styrs vidare till moderfö-
retaget och därifrån, eventuellt som eget ka-
pital, vidare till andra dotterföretag. Därför 
föreslås att i de begränsningar som gäller sto-
ra kundrisker skall inkluderas andra interna 
kundrisker inom konsolideringsgrupper eller 
finans- och försäkringskonglomerat än dot-
terföretagens ansvarsförbindelser gentemot 
moderföretaget. För att konglomeratens fi-
nansiering inte skall bli onödigt osmidig skall 
Finansinspektionen enligt förslaget ändå ha 
rätt att från fall till fall låta bli att tillämpa de 
begränsningar som gäller stora kundrisker på 
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konsolideringsgruppers eller finans- och för-
säkringskonglomerats interna kundrisker. 

Till lagen fogas likaså på det sätt direktivet 
förutsätter bestämmelser om den samordnan-
de tillsynsmyndighetens skyldighet att över-
vaka konglomerats andra riskkoncentrationer 
än de stora kundrisker som avses ovan samt 
affärstransaktioner mellan företag inom ett 
konglomerat. Eftersom rapporteringen om in-
terna affärstransaktioner redan med stöd av 
den nuvarande särregleringen är tillräckligt 
heltäckande, får lagen inga separata bestäm-
melser om skyldigheten för företag som ingår 
i ett konglomerat att meddela om interna af-
färstransaktioner, utan dessa anmäls endast 
med stöd av branschspecifika bestämmelser 
till tillsynsmyndigheten i fråga, som är skyl-
dig att i sin tur meddela den samordnande 
tillsynsmyndigheten om affärstransaktioner 
som är viktiga för tillsynen över ett konglo-
merat. 

 
 

Övrig tillsyn 
 
I lagen införs sådana bestämmelser om 

ägarkontroll och ledning av konglomerats 
holdingsammanslutningar, förvärv av be-
stämmande inflytande i företag utanför Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, re-
vision i holdingsammanslutningar och kon-
glomerats interna kontroll vilka i huvudsak 
motsvarar den nuvarande lagen och de 
branschspecifika kraven. Också bestämmel-
serna om revision i konglomerat kvarstår hu-
vudsakligen oförändrade. 

 
Samarbete mellan tillsynsmyndigheterna  

 
Lagen får på det sätt direktivet förutsätter 

mer detaljerade bestämmelser än i den nuva-
rande lagen om den samordnande tillsyns-
myndighetens uppgifter. Lagen får dessutom 
de bestämmelser om utbyte av information 
mellan tillsynsmyndigheterna som direktivet 
förutsätter. 

Den samordnande tillsynsmyndighetens 
behörighet att övervaka ett konglomerat på-
verkar inte de branschspecifika tillsynsmyn-
digheternas nuvarande behörighet att utöva 
tillsyn över de företag som de skall övervaka.  

 

Andra förslag 
 
I lagen införs bestämmelser som motsvarar 

den nuvarande lagens bestämmelser om tyst-
nadsplikt för företag som hör till ett konglo-
merat, om tillsynsmyndigheters rätt att före-
lägga företag som hör till ett konglomerat 
vite och om skadeståndsskyldighet i fråga om 
medlemmar i förvaltningsorganen för kon-
glomeratens holdingsammanslutningar. 
Dessutom skrivs i lagen in en straffbestäm-
melse som motsvarar den som finns i den 
nuvarande lagen. 

De ovan framförda förslagen innebär så 
omfattande ändringar i den nuvarande lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat att den föreslås bli ersatt av en ny 
lag med samma namn.  

I särlagstiftningen görs dessutom de änd-
ringar som blir nödvändiga på grund av den 
föreslagna lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat. Eftersom det direk-
tiv som gäller tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat också tillämpas på försäk-
ringsföreningar som avses i lagen om försäk-
ringsföreningar (1250/1987), harmoniseras 
också regleringen av dessa med regleringen 
av försäkringsbolag i den mån som tillsynen 
kräver. Dessa ändringar av lagen om försäk-
ringsföreningar motsvarar i regel dem som 
genom lagen om ändring av lagen om försäk-
ringsbolag (49/2002) gjordes i lagen om för-
säkringsbolag i samband med att den nuva-
rande lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat stiftades.  

 
 

5.2. Andra förslag än de som gäller fi-
nans- och försäkringskonglomerat 

Kreditgivning till den närmaste kretsen 
 
Kreditinstitutslagen föreslås i enlighet med 

internationell tillsynspraxis, i synnerhet Ba-
selkommitténs rekommendationer (Core 
Principles of Banking Supervision), bli ut-
ökad med bestämmelser om krediter till fy-
siska personer, sammanslutningar och stiftel-
ser som hör till ett kreditinstituts närmaste 
krets och om investeringar i företag som hör 
till den närmaste kretsen. Sådana bestämmel-
ser saknas för närvarande helt och hållet i 
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lagstiftningen i Finland. Bestämmelserna 
kompletterar de allmänna principer som före-
slås bli tillämpade på interna affärstransak-
tioner.  

Enligt förslaget skall beslut som gäller ett 
kreditinstituts kreditgivning till sin närmaste 
krets eller de allmänna villkoren för sådan 
kreditgivning fattas i kreditinstitutets styrel-
se. Villkoren för denna kreditgivning får inte 
heller avvika från de villkor som allmänt 
iakttas vid kreditgivning till allmänheten.  

Med närmaste krets avses kreditinstitutets 
ägare till de delar som anges närmare i lagen, 
medlemmar i kreditinstitutets förvaltningsor-
gan, verkställande direktören och revisorerna 
och dessa personers närmaste släktingar samt 
sammanslutningar och stiftelser där de ovan 
nämnda har bestämmande inflytande. Genom 
bestämmelserna främjas i synnerhet genom-
skådligheten inom kreditinstitutskoncerners 
verksamhet samt garanteras särskilt i små 
kreditinstitut att medlemmar i kreditinstitu-
tets förvaltningsorgan och verkställande di-
rektören inte beviljas kredit på villkor som 
kan äventyra kreditinstitutets ekonomiska 
ställning eller i övrigt det förtroende för kre-
ditinstitutets verksamhet som är en förutsätt-
ning för störningsfria funktioner inom kredit-
institutet. 

 
 

Firma 
 
I kreditinstitutslagen föreslås en sådan änd-

ring att ett företag i sin firma även utan till-
stånd av tillsynsmyndigheterna får använda 
en hänvisning till firman i fråga om en depo-
sitionsbank som tillhör samma koncern, kon-
solideringsgrupp eller finans- och försäk-
ringskonglomerat som kreditinstitutet, och att 
ett företag som tillhör sammanslutningen av 
andelsbanker i sin firma får använda en hän-
visning till andelsbankerna. Bestämmelsen 
gör det möjligt för alla företag i ett konglo-
merat att använda ett gemensamt företags-
nummer för konglomeratet. I dessa fall vore 
ett myndighetstillstånd ett onödigt tungt va-
pen för att förhindra att andra företag än de-
positionsbanker försöker dra nytta av den 
särskilda offentliga trovärdighet som lagstift-
ningen erbjuder depositionsbanker. Därför 
föreslås att man frångår den nuvarande prin-

cipen enligt vilken andra än depositionsban-
ker alltid måste få tillstånd av myndigheterna 
för att använda en firma som hänvisar till 
namnet på en bank. 

 
 

Likviditet 
 
Kreditinstitutslagens nuvarande bestäm-

melser om det relationstal för kassareserven 
som krävs i fråga om depositionsbanker och 
utländska depositionsbankers filialer i Fin-
land föreslås bli upphävda. Genom bestäm-
melsen främjas en smidig och affärsekono-
miskt sett motiverad hantering av deposi-
tionsbankers likviditet. För att det skall kun-
na säkerställas att slopandet av det lagfästa 
kravet på kassareserv inte medför någon fara 
för depositionsbankernas likviditet, föreslås 
att lagens krav att ett kreditinstitut i sin verk-
samhet inte får ta för stora risker samt, i an-
knytning till detta lagrum, Finansinspektio-
nens rätt att meddela närmare föreskrifter om 
ordnandet av riskkontrollen utvidgas till att 
gälla också likviditetsrisker. Finansinspek-
tionen är således uttryckligen skyldig att för-
säkra sig om att depositionsbanker liksom 
även andra kreditinstitut har ett sådant kon-
trollsystem för likviditetsrisker som arten och 
omfattningen av bankens verksamhet kräver. 
Finansinspektionen kan också meddela före-
skrifter om de allmänna kvalitetskrav som 
skall gälla för sådana riskkontrollsystem. 
Rätten att meddela föreskrifter gäller där-
emot inte kvantitativa krav på likviditetsris-
ker. 

 
 

Interna affärstransaktioner 
 
Kreditinstitutslagen, lagen om värdepap-

persföretag, lagen om försäkringsbolag och 
lagen om försäkringsföreningar utökas med 
en bestämmelse enligt vilken transaktioner 
som ett kreditinstitut, ett värdepappersföre-
tag, ett företag inom dessas konsoliderings-
grupp, ett försäkringsbolag eller en försäk-
ringsförening gör med ett företag som har ett 
nära förhållande som närmare skall anges i 
lagen till ett sådant företag, skall ske på 
samma villkor som om det sistnämnda före-
taget var ett oberoende företag. Motsvarande 
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bestämmelse skall tillämpas också på ovan 
avsedd kreditgivning till den närmaste kret-
sen. 

 
 

Hemvistkrav för medlemmar i förvaltnings-
organ 

 
På grund av den ändring som genom lag 

887/2002 gjordes i lagen om aktiebolag före-
slås att lagen om affärsbanker och andra kre-
ditinstitut i aktiebolagsform, lagen om an-
delsbanker och andra kreditinstitut i andels-
lagsform, sparbankslagen, lagen om försäk-
ringsbolag samt lagen om försäkringsföre-
ningar ändras på så sätt att minst en av stif-
tarna och minst en styrelseledamot samt 
verkställande direktören skall vara bosatta i 
eller ha sin hemort inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. Ändringen motsva-
rar den allmänna linje som man gått in för 
inom lagstiftningen och enligt vilken allmän-
na associationsrättsliga principer tillämpas på 
kreditinstitut och försäkringsföretag, om det 
inte utifrån arten av kreditinstitutens eller 
försäkringsföretagens affärsverksamhet finns 
särskilda skäl att frångå dem.  

 
 

Fusion 
 
Lagen om affärsbanker och andra kreditin-

stitut i aktiebolagsform, sparbankslagen och 
lagen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform föreslås bli utökade med 
en bestämmelse enligt vilken registermyn-
digheten om en borgenär har motsatt sig fu-
sion skall begära Finansinspektionens utlå-
tande om hur ett verkställande av fusionen 
påverkar borgenärens ställning och om fu-
sionen behövs för att trygga en stabil verk-
samhet vid kreditinstituten. Om verkställan-
det av fusionen enligt Finansinspektionens 
uppfattning inte försvagar borgenärens ställ-
ning och fusionen enligt Finansinspektionens 
uppfattning behövs för att trygga en stabil 
verksamhet vid kreditinstituten, skall regis-
termyndigheten bevilja verkställighetstill-
stånd trots att borgenären motsätter sig detta.  

Syftet med den föreslagna bestämmelsen är 
att förhindra de situationer som förekommit i 
praktiken och där man t.ex. med stöd av en 

borgenärsställning som bygger enbart på ett 
tvivelaktigt skadeståndsyrkande närmast bara 
för att ställa till förtret har försökt försvåra en 
i sig motiverad omorganisering av bankens 
verksamhet i synnerhet i situationer där det 
överlåtande kreditinstitutets lagstadgade 
verksamhetsbetingelser har försämrats avse-
värt.  

 
 
 

6.  Proposit ionens verkningar 

De föreslagna bestämmelserna om finans- 
och försäkringskonglomerats kapitaltäckning 
och stora kundrisker bidrar till att göra fi-
nansmarknaden stabilare generellt sett. För-
slagen leder i nuläget ändå inte till någon 
nämnvärd ökning av det kapital som krävs av 
företagen. Däremot medför den föreslagna 
rapporteringen om kapitaltäckning och stora 
kundrisker i någon mån ökade administrativa 
kostnader för företagen. Kostnadseffekterna 
kan ändå bedömas bli små eftersom den hu-
vudsakligen bygger på uppgifter som redan 
nu samlas in. 

De föreslagna bestämmelserna om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
ökar tillsynen på finansmarknaden och där-
med i princip också tillsynsmyndigheternas 
kostnader. I nuläget blir det huvudsakligen 
Finansinspektionen som omfattas av kost-
nadseffekterna eftersom största delen av de 
konglomerat som lagen skall tillämpas på har 
tyngdpunkten lagd på finanssektorn. Efter-
som tillsynen över de konglomerat som den 
föreslagna lagen avser redan nu är rätt hel-
täckande kan merkostnaderna bedömas bli 
små, motsvarande högst ett årsverke. Kost-
naderna för Finansinspektionens verksamhet 
täcks med tillsynsavgifter som tas ut hos till-
synsobjekten, så i sista hand blir det dessa 
som får stå för eventuella ökade kostnader.  

De ändringar som gäller likviditetslagstift-
ning, kreditgivning till den närmaste kretsen, 
firma och kreditinstituts beräkning av kapi-
taltäckningen bedöms inte ha några betydan-
de direkta verkningar för företag eller myn-
digheter, även om de föreslagna bestämmel-
serna om firma och om slopandet av rela-
tionstal för kassareserven bidrar till att sänka 
kostnaderna för myndighetstillsyn och för fö-
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retagens administration. Å andra sidan med-
verkar i synnerhet bestämmelserna om tillsyn 
över kreditgivning till den närmaste kretsen 
på motsvarande sätt till att i någon mån öka 
dessa kostnader. 

 
 

7.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteman-
nauppdrag vid finansministeriet i samarbete 
med social- och hälsovårdsministeriet, Fi-
nansinspektionen och Försäkringsinspektio-
nen. Propositionen har varit på remiss hos 
social- och hälsovårdsministeriet, justitiemi-
nisteriet, Finansinspektionen, Försäkringsin-
spektionen, Finlands Bank, Bankföreningen i 
Finland, Finska Fondhandlareföreningen, 
Finska Försäkringsbolagens Centralförbund, 
Arbetspensionsförsäkrarna TELA, Lähiva-
kuutusryhmän Keskusliitto och Lokalförsäk-
ringsgruppens Svenska Förbund.  

 

8.  Andra omständigheter som in-
verkat  på proposit ionens inne-
håll  

De föreslagna bestämmelserna grundar sig 
delvis på regeringens proposition om ändring 
av bokföringslagen, vilken som bäst är under 
beredningen. Dessutom kan den proposition 
om ändring av lagen om försäkringsbolag 
och vissa lagar som har samband med den 
vilken som bäst är under beredning och har 
anknytning till den ovan nämnda lagändring-
en påverka innehållet i de föreslagna 10 kap. 
11 § lagen om försäkringsbolag och 1 § 3 
mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbo-
lag. De föreslagna bestämmelserna om defi-
nition av konglomerat och om konglomerats 
bokslut samt de nämnda förslagen till be-
stämmelser i lagen om försäkringsbolag och 
arbetspensionsförsäkringsbolag kan därför 
ännu behöva samordnas med de nämnda lag-
förslagen. 
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DETALJMOTIVERING 

1.  Lagförslag 

1.1. Lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat 

1 kap.  Allmänna bestämmelser 
 
1 §. Lagens syfte. I paragrafen bestäms om 

lagens allmänna innehåll och syfte på mot-
svarande sätt som i den nuvarande lagen. I 
lagen bestäms, liksom för närvarande, om de 
krav som skall ställas på finans- och försäk-
ringskonglomerats verksamhet samt om till-
synen över konglomeraten. Med den tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerats 
verksamhet som avses i paragrafen avses 
samma sak som den extra tillsyn över regle-
rade enheter som avses i direktivet. Eftersom 
det enligt förslaget skall ställas vissa själv-
ständiga krav också på ett konglomerats hol-
dingsammanslutning i lagen och eftersom 
begreppet extra tillsyn inte används i den nu-
varande lagen, föreslås att begreppet inte hel-
ler skall användas i den nu föreslagna lagen. 

Syftet med den tillsyn som avses i denna 
lag är, liksom också enligt den nuvarande la-
gen, att trygga en ostörd verksamhet på fi-
nans- och försäkringsmarknaden, se till att 
finans- och försäkringskonglomeraten leds 
enligt sunda och försiktiga affärsprinciper 
samt trygga insättarnas och investerarnas 
ekonomiska ställning och de försäkrade för-
månerna. Med tanke på tryggandet av en 
ostörd verksamhet på finans- och försäk-
ringsmarknaden är de centrala målen för till-
lämpningen av lagen i synnerhet att hindra 
mångdubbelt utnyttjande av kapital, hantera 
risken för spridning mellan konglomeratens 
olika delar samt att säkerställa en tillräcklig 
tillsyn också i fråga om sådana områden som 
står utanför den branschspecifika tillsynen.  

2 §. Definitioner. I 1 mom. ingår definitio-
ner av centrala begrepp som används i lagen. 
I 1 punkten ges på motsvarande sätt som i ar-
tikel 2.1 i direktivet en definition av kreditin-

stitut. Med kreditinstitut avses, liksom i den 
nuvarande lagen, kreditinstitut som avses i 
kreditinstitutslagen och motsvarande ut-
ländska kreditinstitut.  

I 2 punkten ges på motsvarande sätt som i 
artikel 2.3 i direktivet en definition av värde-
pappersföretag. Med värdepappersföretag av-
ses, på motsvarande sätt som i den nuvarande 
lagen, värdepappersföretag som avses i lagen 
om värdepappersföretag och motsvarande ut-
ländska värdepappersföretag.  

I 3 punkten definieras fondbolag på mot-
svarande sätt som i artikel 2.5 i direktivet så, 
att med fondbolag avses fondbolag som av-
ses i lagen om placeringsfonder (48/1999) 
och motsvarande utländska fondbolag.  

I 4 punkten definieras försäkringsbolag på 
motsvarande sätt som i artikel 2.2 i direktivet 
så, att med försäkringsbolag avses, liksom 
enligt den nuvarande lagen, försäkringsbolag 
som avses i lagen om försäkringsbolag och 
motsvarande utländska försäkringsbolag. 
Med försäkringsbolag jämställs sådana för-
säkringsföreningar som avses i lagen om för-
säkringsföreningar. 

Arbetspensionsförsäkringsbolag som avses 
i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 
(354/1997) betraktas vid tillämpningen av 
den föreslagna lagen inte som försäkringsbo-
lag. Vid tillämpningen av denna lag tas de 
alltså i beaktande som företag som står utan-
för finans- och försäkringsbranschen på 
samma sätt som t.ex. handels- och industrifö-
retag, om det mellan arbetspensionsförsäk-
ringsbolaget och andra företag som hör till 
konglomeratet råder ett sådant förhållande 
med bestämmande inflytande eller ett sådant 
ägarintresse som definitionen av konglomerat 
förutsätter. Till den del som arbetspensions-
försäkringsbolagen är ömsesidiga bolag skall 
man dessutom beakta vad som i samband 
med 8 och 9 punkten anförs om tillämpning-
en av definitionen av moderföretag och dot-
terföretag på ömsesidiga bolag. 

Av det som anförs ovan följer att enbart ett 
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arbetspensionsförsäkringsbolag inte kan bil-
da ett i lagen avsett konglomerat, även om 
det mellan detta bolag och ett eller flera före-
tag i finansbranschen skulle råda ett i lagen 
avsett förhållande med bestämmande infly-
tande eller ägarintresse. Eftersom de be-
stämmelser om ekonomisk tillsyn över kon-
glomerat som föreslås i 3 kap. endast tilläm-
pas på de företag i finans- och försäkrings-
branschen som hör till ett konglomerat, inbe-
grips arbetspensionsförsäkringsbolag inte 
heller i beräkningen av konglomeratets kapi-
taltäckning och de beaktas inte heller i sam-
band med tillsynen över konglomeratets stora 
kundrisker och andra riskkoncentrationer.  

Enligt 5 punkten avses med reglerade före-
tag sådana inhemska och utländska kreditin-
stitut, värdepappersföretag, fondbolag och 
försäkringsbolag som avses i 1—4 punkten. 
Definitionen motsvarar artikel 2.4 i direkti-
vet, dock så, att också fondbolag betraktas 
som reglerade företag. Enligt artikel 30 i di-
rektivet tillämpas på fondbolag vad som i di-
rektivet bestäms om reglerade enheter.  

I 6 punkten definieras företag i finansbran-
schen på motsvarande sätt som i artikel 2.8 i 
direktivet så, att med företag i finansbran-
schen avses kreditinstitut, värdepappersföre-
tag, i kreditinstitutslagen och lagen om vär-
depappersföretag avsedda tjänsteföretag och 
finansiella institut samt fondbolag och förva-
ringsinstitut. Med finansiella institut avses 
förutom finansiella institut som hör till ett 
kreditinstituts eller värdepappersföretags 
konsolideringsgrupp också andra företag som 
motsvarar definitionen av finansiella institut i 
3 § kreditinstitutslagen. Därmed är också 
t.ex. sådana finansiella institut som är direkta 
dotterföretag till konglomeratets holding-
sammanslutning eller till ett handels- eller 
industriföretag som hör till konglomeratet 
sådana företag i finansbranschen som avses i 
punkten. Som ett sådant företag i finansbran-
schen som avses i momentet betraktas i en-
lighet med 7 punkten i förslaget dock inte 
försäkringsholdingsammanslutningar eller 
sådana fondbolag eller förvaringsförvarings-
institut som enligt 7 punkten är företag i för-
säkringsbranschen. Enligt definitionen be-
traktas i denna lag avsedda konglomerats 
holdingsammanslutningar inte heller som fö-
retag i finansbranschen eftersom dessa ut-

tryckligen inte omfattas av definitionen av 
finansiella institut i 3 § kreditinstitutslagen. 
Enligt punkten betraktas också motsvarande 
utländska företag som företag i finansbran-
schen.  

Enligt artikel 30 i direktivet skall medlems-
staterna i den nationella lagstiftningen före-
skriva om till vilken bransch fondbolag skall 
hänföras, dock så, att företag som hör till ett 
kreditinstituts eller värdepappersföretags 
konsolideringsgrupp skall betraktas som fö-
retag i finansbranschen och fondbolag som 
omfattas av den extra tillsynen över försäk-
ringsbolag som företag i försäkringsbran-
schen. Enligt förslaget skall samma principer 
tillämpas på förvaringsinstitut som på fond-
bolag, trots att dessa inte nämns separat i di-
rektivet.  

I 7 punkten bestäms att med företag i för-
säkringsbranschen avses försäkringsbolag 
samt försäkringsholdingsammanslutningar 
och tjänsteföretag som avses i lagen om för-
säkringsbolag och lagen om försäkringsföre-
ningar liksom också fondbolag och förva-
ringsinstitut som är ett i denna punkt avsett 
företags dotterföretag eller ett ägarintressefö-
retag i vilket de företag som avses i denna 
punkt sammanlagt äger en större andel än de 
företag i finansbranschen som avses i 
6 punkten. Konglomerats holdingsammans-
lutningar betraktas inte heller som företag i 
försäkringsbranschen. Också vid tillämp-
ningen av denna punkt jämställs motsvarande 
utländska företag med de inhemska företa-
gen. 

I punkterna 8 och 9 definieras moderföre-
tag och dotterföretag. Ett moderdotterföre-
tagsförhållande uppkommer när ett företag 
har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § 
bokföringslagen (1336/1997) i ett annat före-
tag. Efter de förändringar till bokföringsla-
gen, som bäst är under beredning, kan be-
stämmande inflytande också uppkomma på 
basis av en gemensam förvaltning eller en 
gemensam ledning.  Den föreslagna bestäm-
melsen motsvarar alltså den definition av en 
konsolideringsgrupps moder- och dotterföre-
tag som redan för närvarande ingår i 5 § kre-
ditinstitutslagen. Definitionen motsvarar arti-
kel 2.9 och 2.10 i direktivet. I 2 mom. be-
stäms att vid beräkningen av den ägarandel 
som avses i dessa punkter liksom den ägar-
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andel som avses i 10 punkten beaktas också 
de ägarandelar som de pensionsstiftelser och 
pensionskassor som närmare definieras i 
nämnda moment har. I lagen intas inte några 
särskilda bestämmelser om beaktandet av 
ömsesidiga försäkringsbolag utan när det 
gäller dem skall man i varje enskilt fall sär-
skilt bedöma om de motsvarar definitionen 
av moder- eller dotterföretag i bokföringsla-
gen.  

I 10 punkten definieras begreppet ägarin-
tresseföretag. Med ägarintresse avses ett för-
hållande som uppkommer när ett företag 

a) direkt eller indirekt äger minst 20 % av 
aktierna, medlemsandelarna, garantiandelar-
na eller bolagsandelarna i ett annat företag, 

b) har ett sådant antal aktier, medlemsande-
lar, garantiandelar eller bolagsandelar i ett 
annat företag som motsvarar minst 20 % av 
det röstetal som samtliga aktier eller andelar 
medför och detta röstetal baserar sig på 
ägande, medlemskap, bolagsordning, bolags-
avtal eller andra med dessa jämförbara regler 
eller annat avtal, 

c) i ett annat företag har rätt att utse eller 
avsätta minst en femtedel av medlemmarna i 
styrelsen eller i ett organ som utser styrelsen, 
och denna rätt baserar sig på samma omstän-
digheter som röstetalet enligt b-punkten, eller 

d) har någon annan sådan ägarandel i ett 
annat företag som skapar en varaktig förbin-
delse mellan dessa företag och som är avsedd 
att främja företagets verksamhet eller den 
verksamhet som ett företag inom samma 
koncern bedriver.  

Definitionen motsvarar i praktiken defini-
tionen av ägarintresse i artikel 2.11 i direkti-
vet, dock så, att den i enlighet med 14 b kap. 
1 § 1 mom. 3 punkten lagen om försäkrings-
bolag har utvidgats till att gälla sådana situa-
tioner där ett företag har rätt att utse minst en 
femtedel av styrelsemedlemmarna i ett annat 
företag eller, om förvaltningsrådet har rätt att 
utse styrelsen, av medlemmarna i förvalt-
ningsrådet. Det ägarintresse som avses i de-
finitionen kan uppkomma endast mellan fö-
retag. I 3 § 3 mom. 1 punkten bestäms sär-
skilt om tillämpningen av lagen på sådana si-
tuationer där bindningen mellan företag i oli-
ka branscher grundar sig på att samma fysis-
ka person är ägare till dem. 

De ägarandelar som avses i punkten beräk-

nas så, att både den direkta och indirekta an-
delen i ett annat företag beaktas. Om företag 
A äger 40 % av företag B, som i sin tur äger 
40 % av företag C, är således endast B A:s 
ägarintresseföretag eftersom A:s innehav i C 
uppgår till endast 16 % och därmed under-
skrider den i punkten angivna gränsen på 
20 %. I motsats till definitionen av dotterfö-
retag definieras holdingsammanslutningar på 
basis av varje enskilt företags ägarandel och 
inte på basis av den sammanräknade ägaran-
del som de företag som hör till konglomera-
tet har.  

I 11 punkten definieras företag med ägarin-
tresse. Med företag med ägarintresse avses 
moderföretag och företag som i ett annat fö-
retag har en sådan i 10 punkten avsedd andel 
av aktierna, andelarna eller röstetalet som 
överstiger 20 % eller någon annan i punkten 
avsedd ägarandel eller en i nämnda punkt av-
sedd rätt att utse medlemmarna i förvalt-
ningsorganen. Definitionen motsvarar i prak-
tiken definitionen av företag med ägarintres-
se i 14 b kap. 1 § lagen om försäkringsbolag. 

Enligt 12 punkten avses med konglomerats 
holdingsammanslutningar andra än reglerade 
moderföretag i en företagsgrupp som bildar 
ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 
3 § 1 mom. i förslaget. Definitionen motsva-
rar artikel 2.15 i direktivet. 

Enligt 13 punkten avses med tillsynsmyn-
digheter, i enlighet med artikel 2.16 i direkti-
vet, Finansinspektionen, Försäkringsinspek-
tionen och motsvarande tillsynsmyndigheter i 
en annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet.  

Enligt 14 punkten avses med centrala till-
synsmyndigheter, i enlighet med artikel 2.13 
i direktivet, 

a) tillsynsmyndigheter som med stöd av 
6—8 § i förslaget eller motsvarande utländs-
ka lag är samordnande tillsyndmyndigheter 
för ett konglomerat, 

b) andra tillsynsmyndigheter som har an-
svar för den gruppbaserade tillsynen över 
kreditinstitut eller värdepappersföretag som 
hör till ett konglomerat eller för den extra 
tillsynen över försäkringsbolag som hör till 
ett konglomerat, 

c) myndigheter som har ansvar för tillsynen 
över sådana reglerade företag som hör till ett 
konglomerat och på vilka den gruppbaserade 
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eller extra tillsyn som avses i b-punkten inte 
tillämpas. 

Enligt d-punkten i momentet kan ovan 
nämnda myndigheter dessutom, på det sätt 
som nämnda punkt i direktivet förutsätter, 
enhälligt besluta att också andra än ovan av-
sedda myndigheter som har ansvar för tillsy-
nen över ett företag som hör till ett konglo-
merat är en central tillsynsmyndighet för 
konglomeratet. Dylika myndigheter är de 
myndigheter som ansvarar för tillsynen över 
enstaka reglerade företag som hör till ett 
konglomerats branschspecifika underkon-
glomerat i sådana fall då någon annan till-
synsmyndighet har ansvaret för den bransch-
specifika grupptillsynen över ett dylikt un-
derkonglomerat. 

I paragrafens 2 mom. bestäms på motsva-
rande sätt som i 7 § i den nuvarande lagen att 
trots att pensionsstiftelser och pensionskassor 
står utanför definitionen av en företagsgrupp 
i 1 mom. skall de aktier och andelar som de 
äger beaktas vid beräkningen av den ägar- 
och röstandel som avses i 1 mom. 8—11 
punkten. Med avvikelse från den nuvarande 
lagen skall bestämmelsen inte gälla arbets-
pensionsförsäkringsbolag eftersom dessa kan 
höra till ett konglomerat på basis av de ovan 
föreslagna definitionerna och den nedan i 3 § 
föreslagna definitionen av konglomerat. 

Enligt momentet skall man beakta en pen-
sionsstiftelse enligt lagen om pensionsstiftel-
ser (1774/1995) som grundats av ett arbets-
givarföretag inom en i 3 § 2 mom. avsedd fö-
retagsgrupp och vars verksamhetskrets om-
fattar personer som är anställda hos arbetsgi-
varföretaget samt en pensionskassa enligt la-
gen om pensionskassor (1164/1992) vars 
verksamhetskrets kan omfatta personer som 
är anställda hos ett arbetsgivarföretag inom 
företagsgruppen. 

3 §. Finans- och försäkringskonglomerat. I 
paragrafen bestäms på motsvarande sätt som 
i artikel 2.12 och 2.14 i direktivet om defini-
tionen av finans- och försäkringskonglome-
rat.  

Såsom i lagen avsedda finans- och försäk-
ringskonglomerat betraktas enligt 1 mom. 
1 punkten sådana i 2 mom. definierade före-
tagsgrupper i vilka moderföretaget eller nå-
got annat företag med ägarintresse är ett re-
glerat företag. Med företag med ägarintresse 

avses i enlighet med 2 § 1 mom. 11 punkten 
moderföretag och företag som har ett sådant 
ägarintresse i ett eller flera andra företag som 
avses i 10 punkten i det nämnda momentet.  

Till ett i 1 punkten avsett konglomerat räk-
nas de företag som hör till en företagsgrupp, 
oberoende av bransch, om minst ett av de fö-
retag som hör till företagsgruppen är ett före-
tag i finansbranschen och minst ett är ett fö-
retag i försäkringsbranschen samt om den 
sammanräknade andel som företagen i fi-
nansbranschen och den sammanräknade an-
del som företagen i försäkringsbranschen står 
för i företagsgruppen är båda var för sig be-
tydande. Branschandelen beräknas enligt den 
föreslagna 4 § så, att om vardera branschens 
andel överstiger det tröskelvärde som räknats 
ut enligt nämnda paragraf skall branschande-
larna anses vara betydande.  

Av 1 punkten följer att också sådana före-
tagsgrupper till vilka endast ett reglerat före-
tag och dess ägarintresseföretag hör räknas 
som konglomerat även i sådana fall då det 
reglerade företaget inte har ett enda dotterfö-
retag.  

Enligt 1 mom. 2 punkten betraktas sådana 
företagsgrupper som definieras i 2 mom. och 
i vilka moderföretaget inte är ett reglerat fö-
retag som konglomerat. Enligt 2 § 1 mom. 
12 punkten kallas ett dylikt moderföretag för 
ett konglomerats holdingsammanslutning i 
lagen. I dylika fall omfattar konglomeratet 
alla företag som hör till en företagsgrupp 
som avses i 2 mom., likaså oberoende av 
bransch, om företagsgruppen uppfyller föl-
jande villkor: 

a) minst ett av holdingsammanslutningens 
dotterföretag är ett reglerat företag, 

b) minst ett av de företag som hör till före-
tagsgruppen är ett företag i finansbranschen 
och minst ett företag i försäkringsbranschen, 

c) den sammanräknade andel som företa-
gen i finansbranschen och den sammanräk-
nade andel som företagen i försäkringsbran-
schen står för i företagsgruppen är båda var 
för sig betydande vid beräkning enligt 4 §, 

d) den sammanräknade andel som företa-
gen i finans- och försäkringsbranschen står 
för i företagsgruppen är betydande vid be-
räkning enligt 4 §. 

Tillämpningen av punkten förutsätter alltid 
att det reglerade företag som hör till konglo-
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meratet är ett annat företags dotterföretag. 
Definitionen av konglomerat omfattar såle-
des inte sådana företagsgrupper i vilka ett 
oreglerat företag endast har ett eller flera re-
glerade ägarintresseföretag, men inte ett enda 
reglerat dotterföretag. 

I 2 mom. definieras sådana företagsgrupper 
som avses i 1 mom. I enlighet med 1 mom. 
omfattar finans- och försäkringskonglomerat 
alla företag som hör till en företagsgrupp 
som avses i detta moment, om företagsgrup-
pen uppfyller de villkor som anges i 1 mom. 
Begreppet företagsgrupp motsvarar defini-
tionen i artikel 2.12 i direktivet. 

Enligt momentet bildas en i 1 mom. 
1 punkten avsedd företagsgrupp av företaget 
med ägarintresse, dvs. av moderföretaget el-
ler ett annat företag med ägarintresse i ett an-
nat företag, samt av dotterföretag till företa-
get med ägarintresse och deras ägarintresse-
företag. I enlighet med 1 mom. är företaget 
med ägarintresse då alltid ett reglerat företag. 
Om företaget med ägarintresse är något annat 
företag än moderföretaget omfattar konglo-
meratet i enlighet med vad som konstateras 
ovan endast de företag som motsvarar defini-
tionen av ett intresseföretags ägarintressefö-
retag. Ägarintresseföretagets dotterföretag 
beaktas enligt vad som anförs i 2 § 1 mom. 
10 punkten endast till den del som det indi-
rekta innehav som företaget med ägarintresse 
har i ett dylikt företag är så stort att definitio-
nen av ägarintresseföretag uppfylls. 

Ett konglomerat som avses i 2 mom. 
1 punkten i förslaget kan således bildas på 
följande tre sätt, förutsatt att minst ett av fö-
retagen är ett företag i finansbranschen och 
ett ett företag i försäkringsbranschen och att 
vardera branschens andel är betydande på det 
sätt som bestäms närmare i 4 §: 

 
 
 

Alternativ 1:  
Reglerat företag  (moderföretag) 
 

  | 
  | ( >50 %) 
  | 

Reglerat eller oreglerat företag (dotterföre-
tag) 
 

Alternativ 2:  
 Reglerat företag (annat företag med ägarin-
tresse än moderföretaget) 
 

  | 
  | (20—50 %) 
  | 
 
Reglerat eller oreglerat företag (moderföre-

tag) 
  | 

| (>50 %) 
  | 

Reglerat eller oreglerat dotterföretag 
 
 

Alternativ 3:   
Reglerat företag  (annat företag med ägarin-
tresse än moderföretaget) 
 

| 
| (20—50 %) 

  | 
Reglerat eller oreglerat ägarintresseföretag 

 
Om det reglerade företaget i alternativ 

2 har ägarintresse i ett moderföretag som 
motsvarar definitionen av ett konglomerats 
holdingsammanslutning, bildas två olika 
konglomerat (å ena sidan företaget med ägar-
intresse och dess ägarintresseföretag och å 
andra sidan holdningsammanslutningen och 
dess dotter- och ägarintresseföretag) som 
båda var för sig skall uppfylla villkoren i la-
gen. I fråga om det förstnämnda konglomera-
tet skall man dessutom notera att det omfattar 
endast sådana företag som motsvarar defini-
tionen av det ägarintresseföretag i företaget 
med ägarintresse som finns överst i konglo-
meratet, dvs. i vilka den andel som ett dylikt 
företag med ägarintresse direkt eller indirekt 
har överstiger 20 %. Det förstnämnda kon-
glomeratets omfattning kan således vara 
mindre än det sistnämnda konglomeratets, ef-
tersom också förhållandet mellan konglome-
ratets holdingsammanslutning och dess dot-
terföretag beaktas endast proportionellt i det 
förstnämnda konglomeratet. Om ett företag 
med ägarintresse äger 30 % av en holding-
sammanslutning som i sin tur äger 60 % av 
ett dotterföretag räknas således ett dylikt dot-
terföretag inte till det förstnämnda konglo-
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meratet, eftersom den indirekta ägarandel 
som företaget med ägarintresse har i ett dy-
likt dotterföretag till en holdingsammanslut-
ning endast uppgår till 18 %, vilket innebär 
att dotterföretaget inte motsvarar definitionen 
av ett ägarintresseföretag i ett företag med 
ägarintresse. Dessutom bör man notera att 
enligt 6 § 4 mom. i förslaget skall det i mo-
mentet avsedda undantaget som gäller un-
derkonglomerat tillämpas endast på sådana 
underkonglomerat vars moderföretag är ett 
dotterföretag i ett annat konglomerat. Undan-
taget kan således inte tillämpas på sådana 
underkonglomerat vars moderföretag endast 
är ett ägarintresseföretag i ett annat konglo-
merat. 

En i 1 mom. 2 punkten avsedd företags-
grupp bildas av moderföretaget, moderföre-
tagets dotterföretag och deras ägarintressefö-
retag. Enligt nämnda punkt är moderföretaget 
härvid alltid ett konglomerats holdingsam-
manslutning. 

I 3 mom. 1 punkten bestäms med anledning 
av artikel 5.4 i direktivet att ett konglomerat 
också bildas av reglerade företag mellan vil-
ka det finns en i 4 a § kreditinstitutslagen, 
6 a § lagen om värdepappersföretag och 
1 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag avsedd 
annan betydande bindning än en sådan som 
avses i denna paragraf. Till ett dylikt kon-
glomerat räknas också dylika reglerade före-
tags dotterföretag och ägarintresseföretag. En 
förutsättning är dessutom att minst ett av de 
reglerade företagen är ett företag i finans-
branschen och minst ett är ett företag i för-
säkringsbranschen samt att den sammanräk-
nade andel som företagen i finans- och för-
säkringsbranschen samt den andel som före-
tagen i båda branscherna var för sig står för i 
en dylik grupp är betydande vid beräkning 
enligt 4 §.  

Enligt 2 punkten kan ett konglomerat dess-
utom bildas av institut som enligt 3 § 1 mom. 
lagen om andelsbanker och andra kreditinsti-
tut i andelslagsform hör till sammanslutning-
ar som avses i nämnda paragraf och sådana 
företag i försäkringsbranschen i vilka nämn-
da institut ensamma eller tillsammans har så-
dant bestämmande inflytande som avses i 2 § 
1 mom. 8 punkten eller som är ett dylikt in-
stituts ägarintresseföretag. Också i dessa fall 
förutsätts att den sammanräknade andel som 

företagen i finans- och försäkringsbranschen 
samt den andel som företagen i båda bran-
scherna var för sig står för i en dylik grupp är 
betydande vid beräkning enligt 4 §. 

Enligt artikel 5.4 i direktivet kan de centra-
la tillsynsmyndigheterna genom ett enhälligt 
beslut komma överens om att lagens tillämp-
ningsområde helt eller delvis utvidgas till 
konglomerat i vilka det mellan företagen 
finns något annat förhållande än det bestäm-
mande inflytande som den egentliga defini-
tionen av konglomerat förutsätter. Tillämp-
ningen förutsätter att fysiska eller juridiska 
personer har ägarintresse i eller någon annan 
kapitalförbindelse med ett eller flera reglera-
de företag eller utövar annat betydande infly-
tande över sådana företag även utan kapital-
förbindelser. Eftersom det har ansett att la-
gens tillämpningsområde inte kan utvidgas 
enbart genom myndighetsbeslut förslås att 
dylika konglomerat i princip skall ingå i de-
finitionen av konglomerat i 3 § 3 mom. För 
att öka rättssäkerheten i anslutning till till-
lämpningen av bestämmelsen skall grunderna 
i direktivet dessutom preciseras enligt nämn-
da moment. Eftersom en tillämpning av la-
gen på dylika konglomerat dock skall ske 
endast i undantagsfall, skall den samordnan-
detillsynsmyndigheten enligt 6 § 5 mom. i 
förslaget ha rätt att bevilja undantag från till-
lämpningen av lagen på dylika konglomerat 
om det inte finns särskilda skäl för att tilläm-
pa lagen på konglomeratet i fråga. 

I 4 mom. definieras företaget i toppen av 
ett konglomerat. Med ett företag i toppen av 
ett konglomerat avses företaget med ägarin-
tresse i det konglomerat som avses i 1 mom. 
1 punkten, moderföretaget i det konglomerat 
som avses i 2 punkten i nämnda moment och, 
i det konglomerat som avses i 3 mom. 
1 punkten, det reglerade företag som har den 
största balansomslutningen samt, i det kon-
glomerat som avses i 3 mom. 2 punkten, 
sammanslutningens centralinstitut. I de före-
slagna bestämmelserna om tillsynen över 
konglomerat åläggs företaget i toppen av ett 
konglomerat vissa särskilda skyldigheter, i 
synnerhet när det gäller rapporteringen av 
konglomeratets ekonomiska ställning. 

4 §. Tröskelvärden som tillämpas på kon-
glomerat. I paragrafen bestäms om beräk-
ningen av de tröskelvärden som tillämpning-
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en av lagen förutsätter. Paragrafen motsvarar 
artikel 3 i direktivet. Enligt 3 § 1 och 3 mom. 
tillämpas lagen enbart på sådana konglome-
rat i vilka den andel som företagen i både fi-
nans- och försäkringsbranschen står för över-
stiger de tröskelvärden som beräknats enligt 
denna paragraf. I fråga om sådana konglome-
rat i vilka moderföretaget inte är ett reglerat 
företag tillämpas lagen dessutom endast om 
den sammanräknade andel som företagen i 
finans- och försäkringsbranschen står för i 
alla företag som hör till konglomeratet över-
stiger det tröskelvärde som beräknats enligt 
denna paragraf. Företagen i finansbranschen 
definieras i 2 § 1 mom. 6 punkten i förslaget 
och företagen i försäkringsbranschen i 
7 punkten i samma moment. 

Enligt 1 mom. är den sammanräknade an-
del som företagen i finans- och försäkrings-
branschen står för i en företagsgrupp bety-
dande  på det sätt som avses i 3 § 1 mom. 
2 d-punkten och 3 § 3 mom., om det sam-
manräknade beloppet av dessa företags ba-
lansomslutningar överstiger 40 % av det 
sammanräknade beloppet av balansomslut-
ningarna för alla företag som hör till kon-
glomeratet. Momentet tillämpas endast på 
sådana konglomerat i vilka moderföretaget 
inte är ett reglerat företag. Med avvikelse 
från vad som i lagen i övrigt bestäms om be-
aktande av arbetspensionsförsäkringsbolag 
skall arbetspensionsförsäkringsbolag inte 
räknas till konglomerat vid tillämpningen av 
detta moment. Genom detta undantag säker-
ställer man att inte enbart det faktum att ett 
stort arbetspensionsförsäkringsbolag hör till 
konglomeratet resulterar i att konglomeratet 
står utanför lagens tillämpningsområde på 
grund av att det tröskelvärde som avses i det-
ta moment underskrids. 

Enligt 2 mom. skall den sammanräknade 
andel som företagen i finansbranschen och 
den sammanräknade andel som företagen i 
försäkringsbranschen (branschandel) står för 
i alla de företag i finans- eller försäkrings-
branschen som hör till företagsgruppen eller 
till den grupp som avses i 3 § 3 mom. varde-
ra vara betydande på det sätt som avses i 
3 § 1 mom. 1 b- eller 2 c-punkten eller 3 § 
3 mom. om minst ett av de villkor som 
nämns i momentet uppfylls. 

Enligt 1 punkten anses branschandelarna 

vara betydande då genomsnittet av andelarna 
av balansräkningen och kapitalkravet över-
stiger 10 % i båda branscherna vid beräkning 
enligt 3 mom. Bestämmelsen motsvarar till 
denna del artikel 3.2 i direktivet. Enligt 
2 punkten anses branschandelarna dessutom 
vara betydande på det sätt som avses i artikel 
3.3 i direktivet då det sammanräknade belop-
pet av balansomslutningarna för företag som 
hör till den mindre branschen överstiger 
6 miljarder euro. Enligt 3 punkten anses 
branschandelarna vara betydande också då 
rörelseintäkternas andel i båda branscherna 
överstiger 10 % av de sammanräknade intäk-
terna i branscherna. Rörelseintäkterna fast-
ställs på basis av de sammanräknade intäk-
terna i resultaträkningen. Med intäkter avses 
alla intäktsposter som framgår av det före-
skrivna resultaträkningsschemat. Också så-
dana intäktsposter som enligt bestämmelser-
na om upprättande av bokslut tas upp till net-
tobelopp, t.ex. resultatet av kreditinstitutens 
värdepappershandel, skall inbegripas i be-
räkningen i enlighet med resultaträkningen 
om intäktsposten är positiv. Däremot skall 
sådana intäktsposter i fråga om vilka avdra-
gen tas upp separat i resultaträkningen, t.ex. 
ränteintäkter, inbegripas i beräkningen till 
bruttobelopp. Enligt 5 mom. i förslaget kan 
den samordnandetillsynsmyndigheten med-
dela närmare föreskrifter om hur de belopp 
som avses i momentet skall beräknas. 

Det tröskelvärde som avses i 3 punkten och 
som grundar sig på intäkterna skall med stöd 
av artikel 3.5 i direktivet tillämpas endast i 
sådana fall då de centrala tillsynsmyndighe-
terna i enskilda fall så beslutar. Eftersom ett 
dylikt myndighetsbeslut i vissa fall kan ut-
vidga lagens tillämpningsområde från vad 
det skulle vara direkt med stöd av lag, före-
slås att det i momentet bestäms att detta trös-
kelvärde är ett direkt villkor för lagens till-
lämpning. I 5 § 2 mom. 3 punkten skall dock 
bestämmas att den samordnande tillsyns-
myndigheten har rätt att avvika från tillämp-
ningen av lagen i sådana fall då ett konglo-
merat omfattas av lagens tillämpningsområde 
endast på basis av detta tröskelvärde. 

I 3 mom. ingår närmare bestämmelser om 
beräkningen av det tröskelvärde som avses i 
2 mom. 1 punkten. Tröskelvärdet beräknas 
så, att först räknar man ut förhållandet mellan 
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de sammanräknade balansomslutningarna för 
företagen i vardera branschen och de sam-
manräknade balansomslutningarna för alla 
företag i finans- och försäkringsbranschen 
(relationstal 1). Därefter räknar man ut för-
hållandet mellan det sammanräknade kapi-
talkravet för företagen i vardera branschen 
och det sammanräknade kapitalkravet för alla 
företag i finans- och försäkringsbranschen 
som hör till konglomeratet (relationstal 2). 
Om medelvärdet av dessa relationstal är 
minst 10 % skall lagen tillämpas på konglo-
meratet. Med kapitalkrav avses enligt mo-
mentet det i 18 § 1 mom. närmare definiera-
de minimibeloppet av kapitalbasen enligt den 
branschspecifika lagstiftningen, eller om det 
är fråga om ett branschspecifikt underkon-
glomerat, det i 2 mom. i nämnda paragraf av-
sedda minibeloppet av den konsoliderade ka-
pitalbasen eller minimibeloppet av det jäm-
kade verksamhetskapitalet för ett dylikt un-
derkonglomerat. I det sammanräknade kapi-
talkravet beaktas endast de företag i finans- 
och försäkringsbranschen som omfattas av de 
branschspecifika kapitaltäckningskraven (re-
glerade företag) samt, om det är fråga om ett 
branschspecifikt underkonglomerat, de före-
tag som med stöd av de branschspecifika be-
stämmelserna inbegrips i beräkningen av den 
konsoliderade eller jämkade kapitaltäckning-
en. Vid beräkningen av de relationstal som 
avses i 1 och 2 mom. och som baserar sig på 
balansräkningarna skall man däremot beakta 
alla företag i finans- och försäkringsbran-
schen som hör till konglomeratet, oberoende 
av om de med stöd av den branschspecifika 
lagstiftningen omfattas av den gruppbaserade 
tillsynen eller den extra tillsynen. 

I 4 mom. bestäms på motsvarande sätt som 
i artikel 3.7 i direktivet om beräkningen av 
de relationstal som avses i 1 och 2 mom. och 
som baserar sig på balansomslutningen i så-
dana fall då en del av de företag som hör till 
konglomeratet bildar en koncern. Om de fö-
retag i konglomeratet som i huvudsak hör till 
samma bransch eller en del av dem bildar en 
koncern för vilken ett koncernbokslut upprät-
tas skall, vid beräkningen av relationstalen, 
dessa företags särskilda balansräkningar inte 
tas med i beräkningen utan i stället för dem 
beaktas koncernens balansräkning.  Om en 
del av de företag i finans- och försäkrings-

branschen som hör till ett konglomerat till-
sammans bildar en koncern kan även balans-
räkningen i en dylik koncern som bildas en-
bart av företag i finans- och försäkringsbran-
schen beaktas i stället för de särskilda balans-
räkningarna vid beräkningen av det relations-
tal som avses i 1 mom. (den sammanräknade 
andel som företag i finans- och försäkrings-
branschen står för i konglomeratet). Vid be-
räkningen av de branschspecifika andelarna i 
fråga om sådana koncerner i vilka företag i 
både finans- och försäkringsbranschen ingår, 
skall vid beräkningen av relationstalen där-
emot användas de särskilda balansräkningar-
na.  

I 4 mom. bestäms också om beaktandet av 
förbindelser utanför balansräkningen vid till-
lämpningen av paragrafen. Enligt artikel 3.7 i 
direktivet kan de centrala behöriga tillsyns-
myndigheterna kräva att vid beräkningen av 
de relationstal om avses i detta moment be-
aktas också förbindelser utanför balansräk-
ningen i balansomslutningen. Eftersom beak-
tandet av förbindelser utanför balansräkning-
en på detta sätt enbart genom myndighetsbe-
slut utvidgar lagens tillämpningsområde är 
det ändamålsenligare att ta in förbindelser 
utanför balansräkningen i tröskelsvärdena di-
rekt med stöd av lag. I 5 § 2 mom. 3 punkten 
bestäms på motsvarande sätt som vid till-
lämpningen av de tröskelvärden som baserar 
sig på rörelseintäkterna att om tröskelvärdet 
överskrids enbart på grund av att förbindelser 
utanför balansräkningen beaktas kan den 
samordnandetillsynsmyndigheten bevilja un-
dantag från tillämpningen av lagen. Förbin-
delser utanför balansräkningen skall beaktas 
till ett belopp som motsvarar det kreditmot-
värde som beräknats enligt 77 § kreditinsti-
tutslagen. Samma principer skall också till-
lämpas på företag i försäkringsbranschen 
som hör till konglomeratet, trots att den 
nämnda paragrafen i kreditinstitutslagen i sig 
inte gäller försäkringsbolag.  

I det föreslagna 4 mom. bestäms likaså om 
hur ägarintresseföretagen beaktas vid till-
lämpningen av paragrafen. Enligt förslaget 
skall de kriterier (balansomslutning, förbin-
delser utanför balansräkningen samt rörelse-
intäkter) som används vid beräkningen av 
tröskelvärdena beaktas i ett förhållande som 
motsvarar den andel som de företag som hör 
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till konglomeratet sammanlagt äger i ägarin-
tresseföretaget.  Om ägarintresset enbart eller 
vid sidan om ägande grundar sig på en rätt att 
utse eller avsätta styrelsemedlemmar beaktas 
ägarintresseföretagen i ett förhållande som 
motsvarar denna rätt, om denna är större än 
ägarandelen. Dotterföretag beaktas vid till-
lämpningen av paragrafen alltid fullt ut, obe-
roende av om koncernförhållandet grundar 
sig på innehav, gemensam förvaltning eller 
gemensam ledning. 

Bl.a. eftersom beräkningen av tröskelvär-
dena förutsätter att man beaktar den enligt de 
branschspecifika bestämmelserna i 18 § be-
räknade minsta kapitalbas om vars beräkning 
den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
meddela närmare föreskrifter med stöd av 
26 §, föreslås i 5 mom. att den samordnande 
tillsynsmyndigheten på motsvarande sätt som 
i den nämnda paragrafen skall ha rätt att vid 
behov meddela närmare föreskrifter också 
om tillämpningen av bestämmelserna i denna 
och 5 § i förslaget.  

5 §. Undantag som gäller tillämpningen av 
tröskelvärden. I 1 mom. bestäms på motsva-
rande sätt som i artikel 3.6 i direktivet om de 
undantag som gäller tillämpningen av trös-
kelvärden i sådana fall då tröskelvärdena 
sjunker under de gränser som anges i 4 §. 
Avsikten med momentet är att säkerställa att 
tillsynen fortgår då tröskelvärdena tillfälligt 
sjunker under de gränser som anges som 
villkor för tillämpningen av lagen. Enligt 
momentet skall ett konglomerat omfattas av 
lagens tillämpningsområde i tre års tid från 
den tidpunkt då tröskelvärdet sjunker under 
den gräns som anges i 4 §. I momentet anges 
dock lägre gränser och om dessa underskrids 
under den nämnda treårsperioden upphör till-
lämpningen av lagen på konglomeratet. Des-
sa lägre gränser är vid tillämpningen av 4 § 
1 mom. 35 %, vid tillämpning av 4 § 2 mom. 
1 och 3 punkten 8 % och vid tillämpning av 
4 § 2 mom. 2 punkten 5 miljarder euro. Den 
samordnande tillsynsmyndigheten kan dess-
utom, sedan de andra centrala tillsynsmyn-
digheterna gett sitt samtycke därtill, besluta 
att tillämpningen av lagen upphör under den 
nämnda treårsperioden, även om de nedre 
gränserna inte har underskridits. Avsikten 
med bestämmelsen är att undvika en obefo-
gad tillämpning av lagen i sådana situationer 

då det innan den nämnda tidsperioden löper 
ut blir uppenbart att konglomeratet perma-
nent kommer att underskrida tröskelvärdena i 
4 §. 

I 2 mom. bestäms om andra undantag som 
gäller tillämpningen av tröskelvärden. Enligt 
1 punkten kan den samordnande tillsyns-
myndigheten besluta att lagen inte tillämpas 
på ett konglomerat eller att den tillämpas en-
dast delvis på ett konglomerat, om den sam-
manräknade balansräkningen för den mindre 
branschen i konglomeratet överskrider det 
tröskelvärde på 6 miljarder euro som avses i 
4 § 2 mom. 2 punkten men underskrider det 
tröskelvärde på 10 % som avses i 1 eller 
3 punkten i nämnda moment. En förutsätt-
ning för att undantaget skall kunna tillämpas 
är i enlighet med 3 mom. att tillämpningen 
av lagen endast har ringa betydelse med hän-
syn till syftet med lagen eller att det skulle 
vara olämpligt eller missvisande att tillämpa 
lagen med hänsyn till syftet med den. I en-
lighet med artikel 3.3 i direktivet skall man 
bedöma vilken betydelse tillämpningen av 
lagen har t.ex. med beaktande av om den 
sammanräknade balansräkningen för den 
mindre branschen eller kapitalkravet i kon-
glomeratet överstiger 5 % eller den mindre 
branschens marknadsandel 5 % i någon med-
lemsstat. Marknadsandelen skall i fråga om 
företag i finansbranschen bedömas på basis 
av balansomslutningen och i fråga om före-
tag i försäkringsbranschen på basis av brut-
topremieinkomsten. Tillämpningen av lagen 
skall således anses ha ringa betydelse åtmin-
stone då de nämnda procentandelarna under-
skrids. 

Med stöd av 2 punkten kan ett företag som 
med hänsyn till syftet med tillsynen har ringa 
betydelse i konglomeratet genom den sam-
ordnande tillsynsmyndighetens beslut lämnas 
obeaktat vid beräkningen av de tröskelvärden 
som avses i 4 §. Bestämmelsen motsvarar ar-
tikel 3.4 punkt a i direktivet. 

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
med stöd av 3 punkten i momentet besluta att 
på konglomeratet tillämpas inte denna lag 
om, av de tröskelvärden som anges i 4 § 
2 mom., endast det tröskelvärde som avses i 
3 punkten i det nämnda momentet och som 
beräknas på basis av intäkterna överskrids el-
ler om det att villkoren i 4 § 1 eller 2 mom. 
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uppfylls endast beror på att förbindelser utan-
för balansräkningen beaktas i enlighet med 
4 § 4 mom. En tillämpning av lagen enbart 
på basis av det intäktskrav som anges i 4 § 
2 mom. 3 punkten samt beaktandet av för-
bindelser utanför balansräkningen skall enligt 
artikel 3.4 i direktivet ske endast i undantags-
fall och endast om alla centrala tillsynsmyn-
digheter förutsätter detta. Eftersom det inte 
har ansetts möjligt att utvidga lagens tillämp-
ningsområde enbart genom myndighetsbeslut 
har ovan nämnda grunder tagits in direkt i de 
lagstadgade tröskelvärdena enligt 4 § i för-
slaget. Eftersom grunderna dock är avsedda 
att endast bli tillämpade i undantagsfall är det 
undantag som avses i denna punkt avsett att 
bli tillämpat på avsevärt lindrigare grunder 
än de andra undantag som nämns i detta 
moment. Därför bestäms i 3 mom. att den 
samordnande tillsynsmyndigheten kan fatta 
beslutet utan samtycke av de andra centrala 
tillsynsmyndigheterna och under förutsätt-
ning att det inte föreligger särskilda skäl för 
tillsynen över ett konglomerat som uppnår 
tröskelvärdena enbart på basis av de nämnda 
kriterierna. Dylika särskilda skäl kan t.ex. fö-
religga då konglomeratets absoluta storlek på 
marknaden är stor eller då förbindelserna 
utanför balansräkningen är exceptionellt 
många.  

Enligt 4 punkten kan den samordnandetill-
synsmyndigheten besluta att lagen inte till-
lämpas på ett konglomerat innan det fortlö-
pande har uppnått tröskelvärdena enligt 1 och 
2 mom. under minst tre års tid. Bestämmel-
sen motsvarar artikel 3.4 punkt b i direktivet 
och syftet med den är att säkerställa att la-
gens tillämpningsområde inte tillfälligt om-
fattar sådana konglomerat som sannolikt inte 
fortgående uppnår tröskelvärdena i 4 §. 

Enligt 3 mom. förutsätter de beslut som av-
ses i denna paragraf att de andra centrala till-
synsmyndigheterna har samtyckt till beslutet. 
Dessutom förutsätts att tillämpningen av la-
gen endast har ringa betydelse med hänsyn 
till syftet med lagen eller att det skulle vara 
olämpligt eller missvisande att tillämpa lagen 
med hänsyn till syftet med den. Detta krävs 
dock inte av de beslut som avses i 2 mom. 
3 punkten av de orsaker som anges ovan vid 
detta moment. 

6 §. Tillämpningsområde. Paragrafen inne-

håller bestämmelser om lagens regionala till-
lämpningsområde samt om vissa undantag 
som gäller lagens tillämpningsområde. Mot-
svarande bestämmelse ingår inte i den gäl-
lande lagen. 

Enligt artikel 5.1 i direktivet skall med-
lemsstaterna, utan att det påverkar särregler-
nas bestämmelser om tillsyn, ombesörja extra 
tillsyn över de reglerade enheter som avses i 
direktivet, dvs. kreditinstitut, värdepappers-
företag och försäkringsbolag, i den utsträck-
ning som föreskrivs i direktivet. Enligt arti-
kel 5.2 skall följande reglerade enheter un-
derkastas i direktivet avsedd extra tillsyn på 
nivån finansiella konglomerat i enlighet med 
artikel 17: 

a) varje reglerad enhet i toppen av ett fi-
nansiellt konglomerat, 

b) varje reglerad enhet vars moderföretag 
är ett blandat finansiellt holdingföretag med 
huvudkontor inom gemenskapen, 

c) varje reglerad enhet som har ett sådant 
samband med en annan enhet i den finansiel-
la sektorn som avses i artikel 12.1 i direktiv 
83/349/EEG. 

Enligt nämnda artikel skall medlemsstater-
na således se till att de kreditinstitut, värde-
pappersföretag och försäkringsbolag som ly-
der under deras lagstiftning blir föremål för 
den extra tillsyn (tillsyn på konglomeratnivå) 
som avses i direktivet om de är moderföretag 
i ett konglomerat eller dotterföretag till ett 
konglomerats moderföretag. Med ett dotter-
moderföretagsförhållande jämställs dessutom 
ett förhållande som kan jämställas med det 
moderdotterföretagsförhållande som avses i 
artikel 12 i det direktiv 83/349/EEG som 
gäller upprättande av koncernbokslut. 

Direktivet innehåller dock inte några be-
stämmelser om vilken medlemsstats lagstift-
ning som tillämpas på tillsynen på konglome-
ratnivå i sådana fall då konglomeratet omfat-
tar sådana reglerade företag från flera olika 
medlemsstater som avses i den ovan nämnda 
artikeln. Eftersom direktivet till sin natur är 
en ramlagstiftning som baserar sig på mini-
miharmonisering förutsätter tillämpningen av 
det i praktiken att de nationella bestämmel-
serna är mer detaljerade än direktivets be-
stämmelser. De nationella bestämmelserna 
kan också avsevärt avvika från varandra i 
hemstaterna för de reglerade företag som hör 
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till konglomeratet. Av denna orsak är det 
nödvändigt att i lagen ta in bestämmelser om 
när finsk lag tillämpas på ett konglomerat. 

Enligt 1 mom. 1 punkten är huvudregeln att 
lagen tillämpas på sådana konglomerat som 
leds av ett företag med hemort i Finland. I 
fråga om sådana konglomerat i vilka moder-
företaget är ett konglomerats holdingsam-
manslutning förutsätts dessutom att åtmin-
stone ett av en dylik holdingsammanslut-
nings reglerade dotterföretag är ett kreditin-
stitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag 
eller ett försäkringsbolag som regleras av 
finsk lag. På tillsynen över sådana konglome-
rat som omfattar endast utländska reglerade 
företags holdingsammanslutningar i Finland 
tillämpas med stöd av momentet alltså inte 
finsk lag. 

De krav som i direktivet ställs på tillsynen 
på konglomeratnivå, t.ex. en tillräcklig risk-
hantering på konglomeratnivå och annan in-
tern kontroll samt beräkning av kapitaltäck-
ningen på konglomeratnivå och den insam-
ling av uppgifter som denna förutsätter, hän-
förs i de flesta konglomerat i praktiken till 
det företag som finns i toppen av konglome-
ratet.  Å andra sidan grundar sig direktivets 
bestämmelser i artikel 10 om fastställande av 
den samordnande tillsynsmyndigheten på att 
det i allmänhet är mest ändamålsenligt att 
överlåta ansvaret för tillsynen på konglome-
ratnivå till tillsynsmyndigheten i hemstaten 
för företaget i toppen av konglomeratet också 
i sådana fall då detta företag inte är ett regle-
rat företag.  

Det är därför mest ändamålsenligt att det 
nationella tillämpningsområdet för lagen i 
princip bestäms enligt hemstaten för kon-
glomeratets moderföretag eller något annat 
företag i toppen av konglomeratet, varvid det 
kan säkerställas att man på tillsynen över 
konglomeratet kan tillämpa lagen i den stat 
där den tillsynsmyndighet  som svarar för 
tillsynen på konglomeratnivå är behörig. Ef-
tersom direktivets utgångspunkt å andra si-
dan är en extra tillsyn över de reglerade före-
tagen och kraven i direktivet inte i sig hänför 
sig till ett oreglerat moderföretag annat än i 
begränsad utsträckning, föreslås att i 1 mom. 
dessutom föreskrivs som en förutsättning för 
lagens tillämpningsområde att åtminstone ett 
reglerat företag som hör till konglomeratet 

skall vara ett finskt reglerat företag. 
I artikel 10 i direktivet föreskrivs särskilt 

om fastställandet av den samordnandetill-
synsmyndigheten i sådana fall där det i hem-
staten för företaget i toppen av konglomeratet 
inte finns något reglerat företag som hör till 
konglomeratet. Av definitionen av konglo-
merat följer att det härvid alltid är fråga om 
ett konglomerats holdingsammanslutnings 
hemstat. Av direktivet följer att en finsktill-
synsmyndighet skall fungera som samord-
nandetillsynsmyndighet också i sådana fall 
där holdingsammanslutningens hemort är i 
en annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, ifall ett finskt reglerat fö-
retag som är verksamt inom den större bran-
schen i fråga om sin balansomslutning är det 
största av alla konglomeratets företag som är 
verksamma i branschen i fråga. Å andra si-
dan är det inte ändamålsenligt att en finsktill-
synsmyndighet blir tvungen att tillämpa ut-
ländsk lag på tillsynen över konglomeratet. 
För att man skall kunna säkerställa att en 
finsktillsynsmyndighet i dylika situationer 
skall kunna tillämpa finsk lag, föreslås att i 1 
mom. 2 punkten föreskrivs att man även på 
tillsynen över ett sådant konglomerat tilläm-
par finsk lag. 

Artikel 10 i direktivet förutsätter att de till-
synsmyndigheter som deltar i tillsynen över 
konglomeratet vid behov skall kunna komma 
överens om att även någon annan tillsyns-
myndighet än den behöriga tillsynsmyndig-
heten i hemstaten för företaget i toppen av 
konglomeratet skall kunna vara samordnan-
detillsynsmyndighet. Bestämmelser om möj-
ligheten att ingå avtal om övertagande av till-
synsansvaret också i andra konglomerat än 
sådana som direkt med stöd av lag omfattas 
av tillämpningsområdet för finsk lag ingår i 8 
§ 2 mom. Därför föreslås att i 2 mom. före-
skrivs att lagen kan tillämpas också på tillsy-
nen över ett annat än i 1 mom. avsett kon-
glomerat, om ett avtal om detta har ingåtts i 
enlighet med 8 § 2 mom. Företaget i toppen 
av konglomeratet eller åtminstone ett av de 
reglerade dotterföretagen skall dock alltid ha 
hemort i Finland i dessa fall. Om momentet 
tillämpas på den grund att av de företag som 
hör till konglomeratet endast ett konglome-
rats holdingsammanslutning har hemort i 
Finland, skall åtminstone ett av de reglerade 
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dotterföretagen i konglomeratet ha hemort i 
en stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. 

Också i dessa situationer måste man kunna 
säkerställa att finska tillsynsmyndigheter kan 
tillämpa finsk lag. En förutsättning för till-
lämpning av momentet är därför att man i 
fråga om tillsynen över konglomeratet kan 
tillämpa finsk lag. Finansinspektionen och 
Försäkringsinspektionen måste därmed innan 
ett i detta moment avsett avtal ingås kunna 
säkerställa att lagstiftningen i hemstaten för 
de företag som hör till konglomeratet inte 
hindrar att finsk lag tillämpas på tillsynen 
över konglomeratet. En allmän förutsättning 
för ingående av ett avtal är dessutom, enligt 
det föreslagna 3 mom. i 8 §, att det med hän-
syn till en effektiv övervakning av konglo-
meratet finns vägande skäl för en överföring 
av tillsynsansvaret. 

Av ovan nämnda artikel 10 i direktivet föl-
jer likaså att ansvaret för tillsynen över kon-
glomeratet, också i sådana fall där företaget i 
toppen av konglomeratet är ett finskt företag, 
vid behov skall kunna vila på en utländsktill-
synsmyndighet. Också en utländsktillsyns-
myndighet skall kunna tillämpa sin egen 
hemstats lag på tillsynen. Därför föreslås att i 
3 mom. föreskrivs att finsk lag inte tillämpas 
om man på det sätt som avses nedan i 8 § 1 
mom. har kommit överens om överföring av 
tillsynsansvaret på en behörigtillsynsmyn-
dighet i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. I momentet be-
stäms att ett avtal kan ingås endast i fråga om 
tillsynen över sådana konglomerat där före-
taget i toppen av konglomeratet inte är ett 
finskt reglerat företag. Dessutom kan ett i 
momentet avsett avtal enligt de föreslagna 
bestämmelserna om branschspecifika förut-
sättningar för koncession ingås endast på det 
villkoret att den samordnandetillsynsmyn-
digheten är behörig att utöva tillsyn över 
konglomeratet på ett sätt som motsvarar finsk 
lag. På basis av direktivet skulle i princip de 
behöriga tillsynsmyndigheterna i alla stater 
som hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet ha denna behörighet.  Eftersom 
det även för ingående av avtal som avses i 
detta moment med stöd av 8 § 3 mom. måste 
finnas vägande skäl med hänsyn till en effek-
tiv tillsyn över konglomeratet, måste de fins-

ka tillsynsmyndigheterna således före överfö-
ringen av tillsynsansvaret försäkra sig bl.a. 
om att direktivet på ett adekvat sätt har ge-
nomförts i hemstaten för den tillsynsmyndig-
het som övertar tillsynsansvaret också när det 
gäller denna tillsynsmyndighets behörighet. 

I 4 mom. bestäms på samma sätt som i ar-
tikel 5.2 i direktivet att om konglomeratet 
omfattar ett underkonglomerat som motsva-
rar definitionen av ett finansiellt konglomerat 
skall lagen inte tillämpas på dylika under-
konglomerat. En förutsättning för tillämp-
ningen av momentet är att hela konglomera-
tet övervakas enligt denna lag eller motsva-
rande utländska lag. Momentet tillämpas en-
dast i sådana fall då företaget i toppen av un-
derkonglomeratet är ett dotterföretag till det 
företag som finns i toppen av hela konglome-
ratet. Bestämmelsen är således inte tillämplig 
på situationer där hela konglomeratet leds av 
ett sådant företag med ägarintresse som inte 
har ett enda dotterföretag. 

I 5 mom. bestäms om en möjlighet att inte 
tillämpa lagen på sådana konglomerat i vilka 
de reglerade företagen är kopplade till var-
andra endast via en sådan nära förbindelse 
som avses i 3 § 3 mom. 1 punkten eller om 
konglomeratet bildas av institut som hör till 
en sammanslutning av andelsbanker och av 
företag i försäkringsbranschen i vilka dessa 
har bestämmande inflytande.  Enligt artikel 
4.4 i direktivet kan de centrala tillsynsmyn-
digheterna genom ett enhälligt beslut komma 
överens om att lagens tillämpningsområde 
helt eller delvis utvidgas till konglomerat i 
vilka det mellan företagen finns något annat 
förhållande än det bestämmande inflytande 
som den egentliga definitionen av konglome-
rat förutsätter. Tillämpningen förutsätter att 
fysiska eller juridiska personer har ägarin-
tresse i eller någon annan kapitalförbindelse 
med ett eller flera reglerade företag eller ut-
övar annat betydande inflytande över sådana 
företag även utan kapitalförbindelser. Efter-
som det har ansett att lagens tillämpningsom-
råde inte kan utvidgas enbart genom till-
synsmyndighets beslut har det i 3 § 3 mom. 
föreslagits att dylika konglomerat skall om-
fattas av definitionen av konglomerat. Efter-
som en tillämpning av lagen på dylika kon-
glomerat dock skall ske endast i undantags-
fall, skall den samordnande tillsynsmyndig-
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heten enligt det föreslagna momentet ha rätt 
att bevilja undantag från tillämpningen av la-
gen på dylika konglomerat, om det inte finns 
särskilda skäl för att tillämpa lagen på dylika 
konglomerat. Ett dylikt särskilt skäl kan t.ex. 
vara att det mellan de företag som hör till 
konglomeratet förekommer sådana betydan-
de interna affärstransaktioner på basis av vil-
ka man kan dra den slutsatsen att de företag 
som hör till konglomeratet i själva verket 
styrs tillsammans. 

7 §. Tillsynsmyndigheter. I 1 mom. bestäms 
på motsvarande sätt som i 2 § 1 mom. i den 
nuvarande lagen att Finansinspektionen och 
Försäkringsinspektionen är de tillsynsmyn-
digheter som i Finland ansvarar för tillsynen 
över konglomeraten. I momentet bestäms att 
dessa tillsynsmyndigheter på motsvarande 
sätt som enligt den nuvarande lagen skall ha 
en allmän skyldighet att samarbeta när det 
gäller tillsynen över konglomeraten. 

I 2 mom. bestäms, likaså på motsvarande 
sätt som i den nuvarande lagen, om vilken av 
de tillsynsmyndigheter som nämns i 1 mom. 
som är samordnande tillsynsmyndighet  för 
ett konglomerat i sådana fall då företaget i 
toppen av konglomeratet är ett finskt företag. 
Enligt momentet är Finansinspektionen sam-
ordnande tillsynsmyndighet  då företaget i 
toppen av konglomeratet är ett kreditinstitut, 
ett värdepappersföretag eller ett fondbolag 
eller ett konglomerats holdingsammanslut-
ning i ett sådant konglomerat där den andel 
som företagen i finansbranschen står för är 
större än den andel som företagen i försäk-
ringsbranschen står för vid beräkning enligt 
4 § 2 mom. 1 punkten. På motsvarande sätt 
är Försäkringsinspektionen samordnande till-
synsmyndighet då företaget i toppen av kon-
glomeratet är ett försäkringsbolag eller en 
holdingsammanslutning i ett sådant konglo-
merat där den andel som företagen i försäk-
ringsbranschen står för i konglomeratet är 
större än den andel som företagen i finans-
branschen står för vid beräkning enligt den 
nämnda punkten.  

I 3 mom. ingår bestämmelser om hur sam-
ordningsansvaret mellan Finansinspektionen 
och Försäkringsinspektionen fastställs i de si-
tuationer som avses i 6 § 1 mom. 2 punkten 
då finsk lag tillämpas på sådana konglomerat 
där företaget i toppen av konglomeratet inte 

är ett finskt företag. I dessa situationer är Fi-
nansinspektionen samordnande tillsynsmyn-
dighet för konglomeratet om det reglerade 
företag som avses i den nämnda punkten är 
ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag el-
ler ett fondbolag, och Försäkringsinspektio-
nen om det reglerade företag som avses i 
punkten är ett försäkringsbolag. Nedan i 8 § 
bestäms om en möjlighet att avvika från be-
stämmelserna i detta moment genom ett avtal 
om detta med tillsynsmyndigheterna samt, 
om utländska reglerade företag hör till kon-
glomeratet, med behöriga utländska tillsyns-
myndigheter. 

I 4 mom. intas för tydlighetens skull en be-
stämmelse som motsvarar 2 § 3 mom. i den 
nuvarande lagen och enligt vilken bestäm-
melserna i denna lag inte begränsar den and-
ra tillsynsmyndighetens rättigheter och skyl-
digheter att i enlighet med de branschspecifi-
ka tillsynsbestämmelserna övervaka företag 
eller företagsgrupper som hör till ett konglo-
merat. 

8 §. Överföring av tillsynsuppgiften på en 
annan tillsynsmyndighet. I paragrafen be-
stäms på motsvarande sätt som i artikel 10.3 i 
direktivet om en möjlighet att mellan de till-
synsmyndigheter som deltar i tillsynen över 
konglomerat ingå ett avtal om vilken till-
synsmyndighet som åtar sig att sköta uppgif-
ten som samordnande tillsynsmyndighet. En 
dylik överföring av tillsynsansvaret kommer 
i fråga endast undantagsvis i sådana fall då 
en effektiv tillsyn över ett konglomerat förut-
sätter att tillsynsansvaret överförs. 

Enligt 1 mom. kan den finska tillsynsmyn-
dighet som enligt 7 § är samordnande till-
synsmyndighet ingå ett avtal med antingen 
en annan inhemsk tillsynsmyndighet  eller 
med en utländsk tillsynsmyndighet  om att 
denna åtar sig uppgifterna som samordnande 
tillsynsmyndighet i sådana konglomerat som 
enligt 6 § 1 mom. omfattas av tillämpnings-
området för finsk lag. Om avtalet ingås med 
en utländsk tillsynsmyndighet  tillämpas en-
ligt 6 § 3 mom. i lagförslaget inte finsk lag 
på tillsynen över konglomeratet. Av det be-
slut om bildande av ett konglomerat som fat-
tas med stöd av lagförslagets 9 § skall det 
framgå vilket lands lagstiftning som då till-
lämpas. I praktiken fastställs den tillämpliga 
lagen enligt den lag som gäller den utländska 
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tillsynsmyndigheten i fråga. På grund av de 
nedan föreslagna bestämmelserna om 
branschspecifika förutsättningar för konces-
sion förutsätter ingåendet av ett avtal att den 
utländska tillsynsmyndigheten med stöd av 
den tillämpliga utländska lagen har motsva-
rande behörighet som finska tillsynsmyndig-
het er. I momentet bestäms dessutom att ett 
avtal som avses i momentet kan ingås endast 
när det gäller tillsynen över sådana konglo-
merat där företaget i toppen av konglomera-
tet inte är ett finskt reglerat företag. 

Enligt 2 mom. är det på motsvarande sätt 
möjligt att komma överens om att någon av 
de finska tillsynsmyndigheterna åtar sig upp-
gifterna som samordnande tillsynsmyndighet 
för andra konglomerat än sådana som med 
stöd av 6 § 1 mom. omfattas av tillämp-
ningsområdet för finsk lag. Härvid skall Fi-
nansinspektionen och Försäkringsinspektio-
nen tillsammans ingå ett avtal med den ut-
ländska tillsynsmyndighet som på basis av 
artikel 10 i direktivet är samordnande till-
synsmyndighet. I dylika fall tillämpas med 
stöd av 6 § 2 mom. finsk lag på tillsynen 
över konglomeratet. En förutsättning för av-
talet är enligt det nämnda momentet att an-
tingen konglomeratets moderföretag är ett 
finskt oreglerat företag eller att åtminstone 
ett av de reglerade företag som hör till kon-
glomeratet är ett finskt företag. Eftersom 
finska tillsynsmyndighet ers behörighet en-
bart kan grunda sig på finsk lag förutsätts 
dessutom att finsk lag kan tillämpas på till-
synen över konglomeratet i fråga enligt lag-
stiftningen i moderföretagets och alla dess 
reglerade dotterföretags hemstat. 

I 3 mom. bestäms, utöver vad som följer av 
de ovan föreslagna bestämmelserna när det 
gäller avtal med utländska tillsynsmyndighet 
er, om de allmänna förutsättningarna för de 
avtal som avses i 1 och 2 mom. Ett avtal om 
en överföring av tillsynsansvaret kan ingås 
endast om det finns vägande skäl därtill med 
hänsyn till en effektiv tillsyn över konglome-
ratet. Dylika situationer kan förekomma t.ex. 
då konglomeratets moderföretag är en hol-
dingsammanslutning som inte i praktiken 
sköter konglomeratets centraliserade styrning 
utan de reglerade dotterföretagen leds själv-
ständigt och konglomeratets affärsverksam-
het koncentreras någon annanstans än till 

moderföretagets hemstat. I dessa fall kan det 
vara ändamålsenligare att tillsynsmyndighe-
ten i det land där den egentliga affärsverk-
samheten huvudsakligen idkas är samord-
nande tillsynsmyndighet. En skriftlig avsikts-
förklaring skall upprättas om avtalet om 
överföring av tillsynsansvaret. Enligt artikel 
10.3 i direktivet skall förklaringen under-
tecknas av alla centrala tillsynsmyndigheter. 
Med centrala tillsynsmyndigheter avses i en-
lighet med 2 § 14 punkten i förslaget, på 
motsvarande sätt som i artikel 2.17 i direkti-
vet, den tillsynsmyndighet som med stöd av 
lagen är samordnande tillsynsmyndighet 
samt de tillsynsmyndigheter som ansvarar för 
tillsynen över de branschspecifika underkon-
glomerat som hör till ett konglomerat.  

Enligt momentet skall avsiktsförklaringen 
delges företaget i toppen av konglomeratet. 

9 §. Identifiering av ett konglomerat och 
dess holdingsammanslutning. I paragrafen 
bestäms om förfarandet för identifiering av 
ett konglomerat som avses i lagen. Bestäm-
melser om de minimikrav som ställs på förfa-
randet för identifiering av ett konglomerat 
ingår i artikel 4 i direktivet. Enligt artikeln 
ligger ansvaret för identifieringsförfarandet 
på de tillsynsmyndigheter som övervakar de 
reglerade företag som hör till ett konglome-
rat. 

Enligt 1 mom. skall ett finskt reglerat före-
tag som hör till ett konglomerat omedelbart 
sedan det fått veta att det hör till ett konglo-
merat underrätta tillsynsmyndigheten om det-
ta. Anmälan kan lämnas antingen till Finans-
inspektionen eller till Försäkringsinspektio-
nen, oberoende av inom vilken bransch före-
taget är verksamt. I direktivet ingår inte nå-
gon motsvarande bestämmelse. Anmälnings-
skyldigheten enligt momentet gäller alla 
finska reglerade företag som hör till ett så-
dant konglomerat som uppfyller villkoren i 
3 § och på vilka finsk lag tillämpas direkt 
med stöd av 6 § 1 mom. Anmälan skall göras 
såväl när ett konglomerat bildas eller upplö-
ses som när ett företag börjar höra till ett re-
dan befintligt konglomerat eller upphör att 
höra till ett dylikt konglomerat. 

Enligt 2 mom. skall Finansinspektionen el-
ler Försäkringsinspektionen sedan den tagit 
emot den anmälan som avses i 1 mom. eller 
annars får veta att ett konglomerat bildats el-
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ler upplösts eller att ett reglerat företag hör 
till ett konglomerat omedelbart meddela detta 
till den andra finska tillsynsmyndigheten. 
Därefter skall den tillsynsmyndighet  som 
med stöd av 7 § är samordnande tillsyns-
myndighet höra de andra centrala tillsyns-
myndigheterna om huruvida konglomeratet 
hör till lagens tillämpningsområde eller hu-
ruvida det upphört att höra till det. Efter detta 
skall den samordnande tillsynsmyndigheten 
fatta beslut om att konglomeratet bildats eller 
upplösts. Beslutet skall delges företaget i 
toppen av konglomeratet, de finska reglerade 
företag som hör till konglomeratet, de centra-
la tillsynsmyndigheterna samt Europeiska 
kommissionen. 

I 3 mom. bestäms om det minsta innehållet 
i det beslut som avses i 2 mom. Av beslutet 
skall för det första framgå vilket företag i 
konglomeratet som betraktas som företaget i 
toppen av konglomeratet samt detta företags 
hemort. Av beslutet skall dessutom framgå 
vilka andra företag som i enlighet med 3 § 
betraktas som företag som hör till konglome-
ratet samt dessa företags hemort. Av beslutet 
skall i fråga om varje företag som hör till 
konglomeratet också framgå om det är ett fö-
retag i finansbranschen i enlighet med 2 § 1 
mom. 6 punkten eller ett företag i försäk-
ringsbranschen i enlighet med 7 punkten i 
samma moment eller ett företag som står 
utanför dessa branscher. Vidare skall av be-
slutet framgå den samordnande tillsynsmyn-
digheten och andra centrala tillsynsmyndig-
heter samt de grunder på vilka konglomeratet 
anses uppnå de tröskelvärden som anges i 
4 §. Om konglomeratets moderföretag inte 
har hemort i Finland eller om inte ett enda 
reglerat företag med hemort i Finland hör till 
konglomeratet skall av beslutet dessutom 
framgå de grunder enligt vilka finsk lag till-
lämpas på konglomeratet. 

 
2 kap. Allmänna krav som gäller företag 

som hör till ett konglomerat 
 
10 §. Regelbunden anmälningsskyldighet. I 

1 mom. bestäms på motsvarande sätt som i 
14 § 1 mom. 1 och 2 punkten i den nuvaran-
de lagen om den skyldighet att regelbundet 
lämna upplysningar som gäller konglomerat. 
Enligt 1 punkten skall företaget i toppen av 

konglomeratet lämna den samordnande till-
synsmyndigheten upplysningar om namn, 
adress, bransch, balansomslutning, de vikti-
gaste ägarna och deras andel av alla aktier el-
ler andelar i företaget och de röster dessa 
medför samt styrelsemedlemmarnas, verk-
ställande direktörens och revisorernas namn, 
hemort och medborgarskap i fråga om varje 
företag som hör till konglomeratet samt änd-
ringar som inträffat i dessa uppgifter. Upp-
lysningarna skall lämnas årligen.  

Enligt 2 punkten skall moderföretaget årli-
gen lämna den samordnande tillsynsmyndig-
heten koncernbokslutet för moderföretaget. 
Till denna del tillämpas bestämmelsen endast 
då företaget i toppen av konglomeratet är ett 
moderföretag.  

Enligt 2 mom. i förslaget kan den samord-
nande tillsynsmyndigheten meddela närmare 
föreskrifter om de upplysningar som skall 
lämnas. I föreskrifterna är det bl.a. möjligt att 
begränsa skyldigheten att lämna upplysning-
ar som avses i 1 mom. 1 punkten till företag 
som är betydelsefulla med hänsyn till kon-
glomeratets storlek eller affärsverksamhet. 

I paragrafen föreskrivs med avvikelse från 
den nuvarande lagen inte om lämnande av 
upplysningar om aktie- och fastighetsinne-
hav, stora kundrisker och interna affärstrans-
aktioner eftersom bestämmelser om anmälan 
av stora kundrisker intas i 21 §, bestämmel-
ser om aktie- och fastighetsinnehav i 23 § 
och bestämmelser om interna affärstransak-
tioner i de branschspecifika bestämmelser 
som föreslås nedan. I 24 § ingår dessutom 
bestämmelser om tillsynsmyndigheternas 
skyldighet att till den samordnande tillsyns-
myndigheten lämna de upplysningar om in-
terna affärstransaktioner som de fått vid den 
branschspecifika tillsynen.  

I 2 mom. bestäms på motsvarande sätt som 
i 14 § 2 mom. i den nuvarande lagen om den 
samordnande tillsynsmyndighetens rätt att 
meddela närmare föreskrifter om lämnandet 
av upplysningar enligt 1 mom. Innan före-
skrifterna meddelas skall de andra centrala 
tillsynsmyndigheternas utlåtande begäras om 
dem. 

11 §. Anmälan om förvärv av aktier och 
andelar i ett konglomerats holdingsammans-
lutning. I paragrafen bestäms om den skyl-
dighet att anmäla förvärv och överlåtelse av 
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aktier eller andelar i en holdingsammanslut-
ning som ägarkontrollen i ett konglomerats 
holdingsammanslutning förutsätter. Bestäm-
melsen motsvarar 8 § i den nuvarande lagen. 
På den anmälningsskyldighet som ansluter 
sig till innehavet i ett konglomerats holding-
sammanslutning tillämpas samma principer 
som på ägarkontrollen i kreditinstitut och 
värdepappersföretag.  

12 §. Tillsynsmyndighets rätt att motsätta 
sig förvärv. I paragrafen bestäms på motsva-
rande sätt som i 9 § i den nuvarande lagen 
om den samordnande tillsynsmyndighetens 
rätt att motsätta sig förvärv av aktier eller an-
delar i ett konglomerats holdingsammanslut-
ning. Också till denna del tillämpas på ägar-
kontrollen i ett konglomerats holdingsam-
manslutning samma principer som på ägar-
kontrollen i kreditinstitut och värdepappers-
företag.  

13 §. Förvärv av bestämmande inflytande i 
ett företag utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. I paragrafen bestäms på 
motsvarande sätt som i 10 § i den nuvarande 
lagen om de begränsningar som gäller rätten 
för ett företag som hör till ett konglomerat att 
förvärva bestämmande inflytande i ett före-
tag inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. På företag som hör till ett konglo-
merat tillämpas till denna del samma be-
stämmelser som på företag som hör till ett 
kreditinstituts konsolideringsgrupp. Med av-
vikelse från den nuvarande lagen tillämpas 
bestämmelsen också på förvärv av ett fond-
bolag. Utvidgningen är nödvändig i synner-
het eftersom ett fondbolag med stöd av den 
nya lagstiftningen om placeringsfonder vid 
sidan om egentlig fondverksamhet också kan 
erbjuda vissa placeringstjänster. Dessutom 
ändras paragrafen så, att det förvärv som av-
ses i paragrafen kan förbjudas endast då det 
företag som förvärvas efter förvärvet hör till 
ett konglomerat.  

14 §. Ledningen av ett konglomerats hol-
dingsammanslutning. I paragrafen bestäms 
på motsvarande sätt som i 11 § i den nuva-
rande lagen om de behörighets- och tillförlit-
lighetskrav som ställs på styrelsemedlem-
marna och suppleanterna samt på verkstäl-
lande direktören och dennes suppleant i ett 
konglomerats holdingsammanslutning. På 
dessa förvaltningspersoner ställs samma till-

förlitlighetskrav som på motsvarande för-
valtningspersoner i kreditinstitut och dess 
holdingsammanslutning. Genom bestämmel-
sen genomförs också det krav i artikel 13 i 
direktivet enligt vilket de personer som leder 
verksamheten i en holdingsammanslutning 
skall ha ett tillräckligt gott anseende och till-
räcklig erfarenhet. 

15 §. Revision i ett konglomerats holding-
sammanslutning. I paragrafens 1 mom. be-
stäms på motsvarande sätt som i 12 § 1 mom. 
i den nuvarande lagen om behörighetsvillko-
ren för revisorer i ett konglomerats holding-
sammanslutning. I 2 mom. bestäms på mot-
svarande sätt som i 2 mom. i nämnda para-
graf om revisorns särskilda anmälningsskyl-
dighet. Bestämmelsen skall ha samma inne-
håll som bestämmelserna om behörighets-
villkoren och den särskilda anmälningsskyl-
digheten för kreditinstituts revisorer. 

I 3 mom. bestäms på motsvarande sätt som 
i den nuvarande lagen om begränsning av re-
visorns ansvar. 

16 §. Intern kontroll. Bestämmelsen mot-
svarar till sitt innehåll 13 § i den nuvarande 
lagen. Paragrafens 1 mom. tillämpas endast 
på sådana företag i toppen av ett konglomerat 
som är moderföretag, eftersom andra företag 
med ägarintresse i praktiken inte har den 
styrmakt över konglomeratet som tillämp-
ningen av bestämmelsen förutsätter. Genom 
bestämmelsen och de tillsynsmyndighets fö-
reskrifter som utfärdas med stöd av den 
genomförs också bestämmelserna i artikel 9 i 
direktivet. De myndighetsföreskrifter som ut-
färdas med stöd av 3 mom. skall därmed 
minst motsvara de krav som i artikel 9 i di-
rektivet ställs på den interna kontrollen och 
riskhanteringsförfarandena i reglerade före-
tag som hör till ett konglomerat. I paragrafen 
bibehålls dock en reglering i enlighet med 
den nuvarande lagen som är striktare än kra-
ven i direktivet och som med avvikelse från 
direktivet också gäller konglomeratets hol-
dingsammanslutning och andra oreglerade 
företag som hör till konglomeratet. 

 
3 kap. Tillsyn över konglomerats 

ekonomiska ställning 
 
17 §. Tillämpningsområdet för tillsynen 

över den ekonomiska ställningen. I 1 mom. 
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bestäms på motsvarande sätt som i artikel 6.3 
i direktivet om vilka till ett konglomerat hö-
rande företag som räknas till konglomeratet 
vid tillämpningen av bestämmelserna om till-
synen över dess ekonomiska ställning. I det 
föreslagna momentet bestäms att vid tillämp-
ningen av de bestämmelser i 18—23 § som 
gäller konglomeratets kapitaltäckning samt 
stora kundrisker och andra riskkoncentratio-
ner skall till konglomeratet hänföras endast 
konglomeratets holdingsammanslutning och 
sådana företag som räknas till konglomeratet 
enligt 3 § och som är antingen sådana företag 
i finansbranschen som avses i 2 § 1 mom. 
6 punkten eller sådana företag i försäkrings-
branschen som avses i 2 § 1 mom. 7 punkten. 
Holdingsammanslutningar inbegrips alltid i 
ett konglomerat, oberoende av annan affärs-
verksamhet som de eventuellt idkar. Företag 
i finans- och försäkringsbranschen inbegrips 
i ett konglomerat också då de är dotterföretag 
till ett annat företag som hör till konglomera-
tet än ett företag i finans- och försäkrings-
branschen, om den sammanräknade indirekta 
andel som ett annat företag i finans- eller för-
säkringsbranschen som hör till konglomeratet 
och holdingsammanslutningen har i ett dylikt 
företag motsvarar definitionen av dotterföre-
tag eller ägarintresseföretag. På motsvarande 
sätt inbegrips i ett konglomerat sådana ägar-
intresseföretag, som är företag i finans- och 
försäkringsbranschen, till ett dylikt annat fö-
retag än ett företag i finans- och försäkrings-
branschen, om också den andel som ett annat 
företag i finans- och försäkringsbranschen 
som hör till konglomeratet eller holding-
sammanslutningen har i ett dylikt företag 
motsvarar definitionen av ägarintresseföre-
tag. Vid tillämpningen av de bestämmelser i 
21—23 § i detta kapitel som gäller stora 
kundrisker och andra riskkoncentrationer, 
räknas till ett konglomerat endast konglome-
ratets moderföretag och dess dotterföretag 
samt deras i bokföringslagen avsedda samfö-
retag. Också till denna del förutsätter till-
lämpningen dessutom att dessa företag är fö-
retag i finans- eller försäkringsbranschen. 

I 2 mom. bestäms på motsvarande sätt som 
i artikel 6.5 i direktivet om undantagen be-
träffande tillämpningsområdet för beräkning-
en av kapitaltäckningen. Enligt momentet 
kan den samordnande tillsynsmyndigheten i 

enskilda fall besluta att ett i 1 mom. avsett 
företag som hör till ett konglomerat inte be-
höver tas med i beräkningen av kapitaltäck-
ningen. Ett villkor för beslutet är att det inte 
är nödvändigt att ta med företaget i beräk-
ningen av kapitaltäckningen för att syftet 
med tillsynen över konglomeratet skall upp-
nås. Den samordnande tillsynsmyndigheten 
kan fatta beslutet utan de andra tillsynsmyn-
digheternas samtycke, men ett utlåtande av 
de andra centrala tillsynsmyndigheterna skall 
begäras innan beslutet fattas. Beslutet kan 
t.ex. gälla sådana företag som på grund av sin 
storlek eller affärsverksamhet inte kan ha vä-
sentlig inverkan på konglomeratets ekono-
miska ställning. 

Dessutom kan ett företag som avses i 
1 mom. och som hör till ett konglomerat 
även utan beslut av tillsynsmyndigheten 
lämnas utanför beräkningen av kapitaltäck-
ningen om företaget hör till ett sådant kredit-
instituts eller värdepappersföretags konsoli-
deringsgrupp som hör till ett konglomerat el-
ler om företaget omfattas av den extra tillsy-
nen över försäkringsbolag som hör till ett 
konglomerat och företaget på grund av dess 
ringa betydelse inte har behövts beaktas vid 
den gruppbaserade tillsynen över kreditinsti-
tut eller värdepappersföretag eller den extra 
tillsynen över försäkringsbolag. 

18 §. Beräkning av kapitalbasen och mini-
beloppet av kapitalbasen i företag som hör 
till ett konglomerat. I paragrafen bestäms om 
beräkningen av kapitalbasen och minimibe-
loppet av kapitalbasen i företag som hör till 
ett konglomerat vid tillämpningen av de be-
stämmelser i detta kapitel som gäller beräk-
ningen av begränsningarna i fråga om kon-
glomeratets kapitaltäckningskrav och stora 
kundrisker.  

Enligt förslagets 1 mom. motsvarar be-
greppen kapitalbas och minimibeloppet av 
kapitalbasen i ett reglerat företag som hör till 
ett konglomerat, i enlighet med vad som 
närmare bestäms i momentet, vad som till-
lämpas på respektive företag vid beräkningen 
av dess kapitaltäckningskrav i enlighet med 
lagstiftningen för branschen i fråga. För kon-
glomeratets holdingsammanslutning och för 
andra till konglomeratet hörande oreglerade 
företag i finans- eller försäkringsbranschen 
fastställs en kalkylerad kapitalbas och ett 
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kalkylerat minimibelopp av kapitalbasen ett 
med iakttagande av ovan nämnda bestäm-
melser för branschen i fråga, oberoende av 
om dylika företag beaktas vid den beräkning 
av kapitaltäckningen på konglomeratnivå 
som görs enligt de branschspecifika bestäm-
melserna.  

Enligt direktivet skall konglomeratets hol-
dingsammanslutnings kapitalbas beräknas 
enligt bestämmelserna om den bransch som 
är större i konglomeratet. Eftersom det i den 
finska försäkringslagstiftningen bestäms att 
en försäkringsholdingsammanslutnings risker 
inte alls beaktas i beräkningen av ett försäk-
ringsbolags jämkade kapitaltäckning, skulle 
en tillämpning av försäkringslagstiftningen 
till denna del på konglomerats holdingsam-
manslutningar lämna eventuellt också bety-
dande risker i anslutning till holdingsam-
manslutningens verksamhet helt obeaktade 
vid beräkningen av kapitaltäckningen. Av 
denna orsak görs i paragrafen en avvikelse 
från direktivet så, att i fråga om konglomera-
tets holdingsammanslutning beräknas mini-
mibeloppet av kapitalbasen alltid enligt de 
bestämmelser som tillämpas på företag i fi-
nansbranschen. Däremot fastställs en hol-
dingsammanslutnings kapitalbas antingen en-
ligt kreditinstituts- eller försäkringslagstift-
ningen beroende på vilken bransch som är 
större i konglomeratet. Eftersom direktivet 
innebär en minimiharmonisering och efter-
som den föreslagna bestämmelsen leder till 
ett strängare slutresultat i den nationella lag-
stiftningen än i direktivet, ställer direktivet 
inte några hinder för den föreslagna bestäm-
melsen.  

Enligt momentet kan kapitalbasen och mi-
nimibeloppet av kapitalbasen i ett utländskt 
kreditinstitut och värdepappersföretag som 
hör till konglomeratet samt på motsvarande 
sätt verksamhetskapitalet och dess minimibe-
lopp i ett utländskt försäkringsbolag som hör 
till konglomeratet beräknas med tillämpning 
av lagstiftningen i kreditinstitutets, värde-
pappersföretagets eller försäkringsbolagets 
hemstat. Motsvarande princip tillämpas ock-
så på den konsoliderade kapitalbasen och 
dess samt på det jämkade verksamhetskapita-
let och minimibeloppet av  den konsoliderade 
kapitalbasen och minimibeloppet av det jäm-
kade verksamhetskapitalet. En förutsättning 

för att en dylik utländsk lag skall kunna till-
lämpas är dock i huvudregel att kreditinstitu-
tets, värdepappersföretagets eller försäk-
ringsbolagets hemort finns i en stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, ef-
tersom det då är möjligt att säkerställa att den 
tillämpliga lagen inte avsevärt avviker från 
finsk lag. Utländsk lag skall dock kunna till-
lämpas undantagsvis också när det är fråga 
om ett utländsk företag, vars hemstat inte hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. Förutsättningen är att företagets hemstat 
förutsätter att företaget har koncession och 
ställer sådana krav på dess verksamhet  som 
motsvarar de finska kraven i fråga om kapi-
taltäckningen. Genom bestämmelsen under-
lättas beräkningen av kapitaltäckningen i 
multinationella konglomerat eftersom det 
trots att definitionen av kapitalbasen har 
harmoniserats genom direktivet är möjligt att 
detaljerna i definitionerna avsevärt avviker 
från varandra mellan olika länder. I dessa fall 
kan tillämpningen av finsk lag också på fast-
ställandet av kapitalbasen i utländska företag 
som hör till konglomeratet förutsätta ett stort 
antal rättelser vid sammanställningen av de 
branschspecifika talen i beräkningen av kon-
glomeratets kapitaltäckning, utan att det extra 
arbetet för företagen och tillsynsmyndighe-
terna som dylika rättelser medför motsvarar 
den nytta som fås.  

I paragrafen ingår inte några särskilda be-
stämmelser om vilken andel av ägarintresse-
företagens kapitalbas och minimibeloppet av 
kapitalbasen beaktas vid beräkningen av ka-
pitaltäckningen. Till den del som konglome-
ratet omfattar branschspecifika undergrupper, 
beaktas ägarintresseföretagen i enlighet med 
de branschspecifika bestämmelserna. Efter-
som beaktandet av ägarintresseföretag i öv-
rigt är beroende av vilken av de beräknings-
metoder som ingår i bilagan till direktivet 
som används, bestäms särskilt om saken för 
varje metod för sig i den förordning av stats-
rådet som avses i 19 § i förslaget.  

I 2 mom. bestäms att till den del som kon-
glomeratet omfattar sådana undergrupper för 
vilka den konsoliderade kapitalbasens mini-
mibelopp eller det jämkade verksamhetskapi-
talets minimibelopp räknas ut enligt den 
branschspecifika lagstiftningen, skall, i stället 
för det sammanräknade beloppet av enskilda 
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kapitalbaser och minimibelopp av kapitalba-
sen eller på motsvarande sätt det samman-
räknade verksamhetskapitalet och det sam-
manräknade minimibelopp av kapitalbasen 
för företag som hör till dylika undergrupper, 
som dessa företags kapitalbas och minimibe-
loppet av kapitalbasen beaktas undergrup-
pens konsoliderade kapitalbas och minimibe-
loppet av den konsoliderade kapitalbasen el-
ler på motsvarande sätt det jämkade verk-
samhetskapitalet och minimibeloppet av det 
jämkade verksamhetskapitalet. Vid beräk-
ningen av kravet i fråga om det jämkade 
verksamhetskapitalet får dock beaktas endast 
försäkringsbolaget och dess dotter- och ägar-
intresseföretag. Däremot skall en försäk-
ringsholdingsammanslutning och dess andra 
än ovan avsedda dotter- eller ägarintressefö-
retag beaktas särskilt i enlighet med förslaget 
i 1 mom. h-punkten så, att för dem räknas ett 
separat kapitalkrav ut i enlighet med de prin-
ciper som tillämpas på företag i finansbran-
schen.  

I synnerhet i fråga om dylika försäkrings-
undergrupper skall man härvid säkerställa att 
de principer för att beräkna kapitaltäcknings-
kravet som anges närmare i den förordning 
som avses i 19 § inte leder till ett dubbelt ka-
pitalkrav i fråga om försäkringsbolag som 
ägs av en försäkringsholdingsammanslut-
ning. 

19 §. Kapitaltäckningskrav för konglome-
rat. I 1 mom. uppställs i enlighet med artikel 
6.2 i direktivet ett kvantitativt kapitaltäck-
ningskrav för konglomerat. Enligt momentet 
skall konglomeratets kapitalbas alltid vara 
större än minibeloppet av kapitalbasen. Kon-
glomeratets kapitalbas och minimibeloppet 
av kapitalbasen räknas i enlighet med 20 § i 
förslaget och den förordning av statsrådet 
som utfärdas med stöd av 20 § 5 mom. I den 
nuvarande lagen ställs inte några kvantitativa 
kapitaltäckningskrav på konglomeraten. 

I 2 mom. bestäms i enlighet med artikel 6.2 
i direktivet att företaget i toppen av konglo-
meratet är skyldigt att regelbundet inge rap-
porter om kapitaltäckningen till den samord-
nande tillsynsmyndigheten. Enligt momentet 
skall företaget i toppen av konglomeratet en 
gång i kvartalet göra en beräkning av kapital-
täckningen och sända den till den samord-
nande tillsynsmyndigheten. Av beräkningen 

skall konglomeratets kapitalbas och minimi-
beloppet av kapitalbasen samt skillnaden 
mellan dem framgå. Den samordnande till-
synsmyndigheten kan dessutom med stöd av 
26 § i förslaget meddela närmare föreskrifter 
om anmälningsskyldigheten. I dessa kan det 
krävas att också motsvarande upplysningar 
som gäller enskilda företag eller undergrup-
per som hör till konglomeratet och som lig-
ger till grund för upplysningarna på konglo-
meratnivå skall anmälas. 

Enligt 2 mom. kan den samordnande till-
synsmyndigheten medge undantag från be-
räkningen av kapitaltäckningen om företaget 
i toppen av konglomeratet hör till ett annat 
konglomerat i vilket kapitaltäckningen be-
räknas enligt denna paragraf. Enligt 6 § i för-
slaget tillämpas lagen inte alls på sådana un-
derkonglomerat i vilka moderföretaget är ett 
dotterföretag i ett konglomerat som avses i 
denna lag eller i motsvarande lag i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området. I praktiken skall momentet således 
tillämpas i situationer där företaget i toppen 
av ett konglomerat är ett annat företag med 
ägarintresse än moderföretaget.  

I 3 mom. uppställs för konglomeratet dess-
utom, i enlighet med artikel 6.2 i direktivet, 
ett krav av allmän natur enligt vilket företa-
get i toppen av konglomeratet för konglome-
ratet skall fastställa en plan för upprätthål-
lande av konglomeratets kapitaltäckning. I 
lagen uppställs inte några närmare krav på 
innehållet i planen, men den skall ge både 
ledningen i företaget i toppen av konglome-
ratet och den samordnande tillsynsmyndighe-
ten förutsättningar att bedöma om konglome-
ratets kapitalbas är tillräcklig. Momentet till-
lämpas också på andra företag i toppen av ett 
konglomerat än moderföretaget. Det är dock 
inte möjligt att ställa samma krav på den plan 
som krävs av dylika företag som på moderfö-
retaget eftersom andra företag med ägarin-
tresse i praktiken inte har samma styrmakt 
över hela konglomeratet som moderföretaget. 

20 §. Allmänna principer som tillämpas vid 
beräkningen av kapitaltäckningskravet för 
konglomerat. I paragrafen bestäms om de 
allmänna principer som skall tillämpas vid 
beräkningen av konglomeratets kapitalbas 
och minimibeloppet av kapitalbasen.  

Enligt 1 mom. betraktas som konglomera-
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tets kapitalbas det belopp som fås genom att 
den i 18 § avsedda kapitalbasen i de företag 
som hör till konglomeratet räknas samman. 
Från kapitalbasen dras av den interna kapi-
talbasen i de företag som hör till konglome-
ratet och det interna bidrag som uppkommit 
till följd av de interna affärstransaktionerna. 
Vid beräkningen av konglomeratets kapital-
bas skall dessutom beaktas de begränsningar 
som anges i 2—4 mom. Som ett konglome-
rats minsta kapitalbas betraktas på motsva-
rande sätt ett belopp som fås genom att den 
enligt 18 § beräknade kapitalbasens minimi-
belopp i de företag som hör till konglomera-
tet räknas samman.  

I 2 mom. bestäms att om den sammanräk-
nade kapitalbasen i de företag som hör till 
samma bransch i konglomeratet överskrider 
det sammanräknade kapitalbasens minimibe-
lopp som krävs av dessa företag, får av denna 
sammanräknade kapitalbas, till den del det 
sammanräknade kapitalbasens minimibelopp 
överskrids, vid beräkningen av kapitaltäck-
ningen för hela konglomeratet beaktas endast 
den kapitalbas som uppfyller både de krav 
som ställs på kapitalbasen i kreditinstitutsla-
gen och de krav som ställs på verksamhets-
kapitalet i lagen om försäkringsbolag.  

Enligt momentet skall i fråga om företag 
som hör till ett sådant företags konsolide-
ringsgrupp som hör till ett konglomerat eller 
som omfattas av den extra tillsynen över fö-
retag som hör till ett konglomerat, i stället för 
kapitalbasen och minimibeloppet av kapital-
basen beaktas den konsoliderade kapitalba-
sen och det jämkade verksamhetskapitalet 
samt på motsvarande sätt minibeloppet av 
den konsoliderade kapitalbasen och minimi-
beloppet av det jämkade verksamhetskapita-
let.  

I enlighet med bilaga 1 till direktivet får 
den kapitalreserv som avses i momentet på 
konglomeratnivå således beaktas endast till 
den del som den omfattar poster som motsva-
rar både definitionen av kapitalbas i kreditin-
stitutslagen och definitionen av verksamhets-
kapital i lagen om försäkringsbolag.  

Enligt 3 mom. får till konglomeratets kapi-
talbas, till den del minimibeloppet av kapi-
talbasen i ett enskilt företag överskrids, räk-
nas endast de övriga till konglomeratet hö-
rande företagens andel i kapitalbasen. Be-

stämmelsen motsvarar kravet i direktivets bi-
laga på att man till konglomeratets kapitalbas 
endast får räkna sådana enskilda företags ka-
pitalbasposter som fritt står till förfogande i 
konglomeratet. I enlighet med momentet får 
kapitalbasen i alla företag som räknas till 
konglomeratet beaktas oberoende av momen-
tet till ett belopp som motsvarar  minimibe-
loppet av kapitalbasen i företaget i fråga. Till 
den del som den sammanräknade kapitalba-
sen i ett enskilt företag överskrider minimi-
beloppet av kapitalbasen i detta företag, får 
såsom konglomeratets kapitalbas dock beak-
tas endast den del av överskottet som vid en 
upplösning av företaget skulle höra till de öv-
riga företag som hör till konglomeratet och 
därmed skulle kunna användas också för att 
täcka förluster för andra företag som hör till 
konglomeratet. Av bestämmelsen följer att 
till konglomeratets kapitalbas får inte räknas 
t.ex. minoritetens andel i kapitalbasen eller 
kapitallån eller debenturer som instanser 
utanför konglomeratet tecknat till den del 
som kapitalbasen i företaget överskrider mi-
nibeloppet av kapitalbasen.. I momentet be-
stäms dessutom att om en sådan kapitalbas 
med stöd av lag, bolagsordning eller myn-
dighetsbeslut begränsats i fråga om utdel-
ningsbarheten eller i övrigt inte står till för-
fogande för att täcka förluster i andra företag 
som hör till konglomeratet skall poster som 
står under dylika begränsningar inte heller tas 
med i kapitalbasen till den del som företagets 
kapitalbas överskrider företagets minsta kapi-
talbas. En dylik begränsning av utdelnings-
barheten kan t.ex. vara ett enligt skälighets-
principen till försäkringstagarna hörande be-
lopp av försäkringsbolagets resultat för rä-
kenskapsperioden. 

I 4 mom. bestäms om hur minoritetsande-
len av kapitalunderskottet i ett dotterföretag 
som hör till konglomeratet skall beaktas. 
Oberoende av vilken metod som tillämpas 
skall skillnaden mellan minimiloppet av ka-
pitalbasen  och en ännu mindre kapitalbas i 
varje dotterbolag bibehållas till fullt belopp i 
beräkningen av konglomeratets kapitaltäck-
ning, oberoende av hur stor andel av dotter-
företagets aktier eller andelar moderföretaget 
äger. Med tillstånd av den samordnande till-
synsmyndigheten kan kapitalunderskottet 
dock beaktas i motsvarande förhållande som 
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moderföretagets ägarandel. Ett dylikt till-
stånd kan enligt bilaga 1 till direktivet bevil-
jas om moderföretagets ansvar för dotterföre-
tagets förluster är entydigt begränsat till ett 
belopp som motsvarar moderföretagets ägar-
andel.  

Närmare bestämmelser om beräkningen av 
kapitaltäckningen utfärdas enligt förslagets 
5 mom. genom förordning av statsrådet. Ef-
tersom det i bilagan till direktivet sägs att be-
räkningen av kapitaltäckningen skall göras 
med iakttagande av någon av de tre metoder 
som beskrivs i bilagan eller en kombination 
av dessa metoder, är det möjligt att genom 
förordning utfärda närmare bestämmelser 
endast om tillämpningen av dessa metoder. 
De principerna som föreslås i paragrafen 
skall på det sätt direktivet förutsätter tilläm-
pas på alla i direktivets bilaga tillåtna meto-
der, även om detaljerna för tillämpningen av 
principerna till vissa delar avviker från var-
andra beroende på den valda metoden. Såda-
na metoder som tillåts i bilagan är den metod 
med full sammanställning som för närvaran-
de tillämpas på kreditinstitut, den avräk-
nings- och totalmetod som för närvarande 
tillämpas på försäkringsbolag samt en metod 
som grundar sig på bokfört värde.  

21 §. Kundrisker och rapportering av dem. 
I 1 mom. definieras kundrisker. Med kund-
risker avses i denna lag, på motsvarande sätt 
som i 69 § kreditinstitutslagen, summan av 
de fordringar och investeringar som hänför 
sig till en och samma fysiska eller juridiska 
person eller till en fysisk eller juridisk person 
som tillsammans med denna utgör en väsent-
lig ekonomisk intressegemenskap samt för-
bindelser utanför balansräkningen. Med för-
bindelser utanför balansräkningen jämställs 
kreditförsäkringar. Vid tillämpningen av 
momentet skall även delningen av den mot-
partsrisk som kreditförsäkringen föranleder 
med den tagna återförsäkringen beaktas ge-
nom en minskning av motpartsrisken. Med 
en given kreditförsäkring jämställs på mot-
svarande sätt en återförsäkring av kreditför-
säkringen. 

Som kundrisker beaktas enligt 2 mom., på 
samma sätt som i fråga om kreditinstitut, inte 
sådana poster som har dragits av från den i 
18 § avsedda kapitalbasen i ett företag som 
hör till ett konglomerat, poster som vid köp 

eller försäljning av valuta uppkommer i sam-
band med normal avveckling av en transak-
tion inom 48 timmar efter betalningen eller 
poster som vid köp eller försäljning av vär-
depapper uppkommer i samband med normal 
avveckling av en transaktion under fem 
bankdagar efter den tidpunkt då antingen be-
talning har skett eller värdepapperen levere-
rats, beroende på vilket som sker tidigare. 
Dessutom föreslås att begreppet kundrisker 
inte skall omfatta de placeringsobjekt som 
bestämmer värdeutvecklingen av fondförsäk-
ringar och som avses i 10 kap. 3 a § lagen om 
försäkringsbolag, eftersom ansvaret för vär-
desänkningen av dylika placeringsobjekt i 
praktiken enbart ligger på kunden och efter-
som placeringsobjekten därmed inte medför 
någon motpartsrisk för ett försäkringsbolag 
som hör till konglomeratet. 

I 3 mom. definieras stora kundrisker, likaså 
på motsvarande sätt som i kreditinstitutsla-
gen.  Med en stor kundrisk avses i denna lag 
en kundrisk vars belopp utgör minst 10 % av 
konglomeratets kapitalbas. Konglomeratets 
kapitalbas beräknas enligt 18-20 § i förslaget, 
dock med beaktande av vad som i 17 § be-
stäms om företag som hör till ett konglome-
rat vid tillämpningen av denna och 22 och 
23 §.  

Enligt 4 mom. skall konglomeratets moder-
företag rapportera sina stora kundrisker till 
den samordnande tillsynsmyndigheten minst 
fyra gånger om året. 

22 §. Begränsningar av kundriskerna. I 
1 mom. bestäms på motsvarande sätt som i 
70 och 71 § kreditinstitutslagen att en kund-
risk i ett konglomerat inte får stiga till ett be-
lopp som överstiger 25 % eller, om kundföre-
taget är moder- eller dotterföretag i ett före-
tag som hör till ett konglomerat eller moder-
företagets dotterföretag, 20 % av konglome-
ratets kapitalbas. Bestämmelser om de un-
dantag som gäller kundrisker mellan företag i 
finans- och försäkringsbranschen som omfat-
tas av tillämpningsområdet för den ekono-
miska tillsynen över ett konglomerat ingår i 
4 mom. och därmed gäller den strängare be-
gränsningen ovan i huvudsak endast sådana 
koncernföretag som inte hör till finans- och 
försäkringsbranschen och som står utanför 
tillsynen över ett konglomerats ekonomiska 
ställning.  
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I 2 mom. bestäms likaså på motsvarande 
sätt som i 70 § kreditinstitutslagen om den 
kumulativa begränsning som gäller stora 
kundrisker och som tillämpas utöver de be-
gräsningar som avses i 1 mom. och som till-
lämpas på en kundgrupp. Enligt momentet 
får de stora kundriskerna sammanlagt inte 
stiga till ett belopp som överstiger 800 % av 
konglomeratets kapitalbas.  

I 3 mom. bestäms om en skyldighet att an-
mäla om de ovan avsedda kundrisksgränser-
na överskrids. Om summan av ett konglome-
rats kundrisker eller stora kundrisker översti-
ger den gräns som anges i 1 eller 2 mom. 
skall konglomeratets moderföretag omedel-
bart rapportera detta till den samordnande 
tillsynsmyndigheten. I lagen ingår inte några 
särskilda bestämmelser om vilka åtgärder 
som skall vidtas vid brott mot begränsning-
arna av kundriskerna. Med stöd av 32 § i för-
slaget skall den samordnande tillsynsmyn-
digheten sedan den mottagit anmälan sända 
den till de andra tillsynsmyndigheterna som i 
sin tur vidtar behövliga åtgärder i enlighet 
med de branschspecifika bestämmelser som 
gäller dem. De branschspecifika tillsyns-
myndigheterna kan därmed i sista hand återta 
koncessionen för ett reglerat företag om ett 
dylikt företag hör till ett konglomerat vars 
kundrisker överskrider de gränser som anges 
i denna paragraf.  

Enligt förslagets 4 mom. hänförs till kund-
riskerna vid tillämpningen av denna paragraf 
inte 

1) poster som hänförs till 76 § I gruppen i 
kreditinstitutslagen, om inte gruppindelning-
en uteslutande baserar sig på sådan garanti 
som avses i I gruppen 6 punkten, 

2) sådana till 76 § II gruppen 1 och 2 punk-
ten i kreditinstitutslagen hänförliga poster 
vilkas återstående löptid är högst ett år, om 
inte gruppindelningen uteslutande baserar sig 
på garanti som avses i II gruppen 1 och 
2 punkten; vid beräkningen av kundrisken får 
dessutom lämnas obeaktat 80 % av varje så-
dan post med en återstående löptid om mer 
än ett år men högst tre år som kan hänföras 
till 76 § II gruppen 1 punkten, 

3) fordringar vilkas säkerhet består av en 
insättning eller därmed jämförbart annat vär-
depapper i det till ett konglomerat hörande 

företag som givit lånet eller i ett dylikt före-
tags moder- eller dotterföretag, 

4) kundrisker som hänför sig till ett dotter-
företag till ett företag som hör till ett kon-
glomerat, om dotterföretaget är ett företag i 
finans- eller försäkringsbranschen, 

5) bindande kreditlöften för en kortare tid 
än ett år och därmed jämförbara förbindelser 
som kan sägas upp utan förbehåll, 

6) masskuldebrevslån med säkerheter i of-
fentliga samfund och masskuldebrevslån med 
säkerheter i fastigheter enligt lagen om hypo-
teksbanker (1240/1999) och därmed jämför-
bara utländska masskuldebrevslån med sä-
kerheter, 

7) övriga fordringar och investeringar samt 
förbindelser utanför balansräkningen vilkas 
säkerhet består av värdepapper som den 
samordnande tillsynsmyndigheten har god-
känt och som lätt kan förvandlas till pengar, 
samt fordringar som sparbankerna och de an-
delsbanker som inte hör till sammanslutning-
en av andelsbanker har i centralinstitutet för 
dessa banker då deras kundrisker beräknas. 

De poster som avses i 1 och 2 punkten 
skall vara sådana poster som anges i de punk-
ter i kreditinstitutslagen som nämns i dessa 
punkter, oberoende av om det är fråga om en 
fordran som ett företag i finans- eller försäk-
ringsbranschen som hör till ett konglomerat 
har.  

Det föreslagna momentet motsvarar försla-
get till 70 § 4 mom. kreditinstitutslagen. 

Enligt 5 mom. skall vid tillämpningen av 
denna paragraf en kundrisk anses hänföra sig 
till borgensmannen, om ett annat kreditinsti-
tut, värdepappersföretag eller försäkringsbo-
lag har ställt proprieborgen för kunden. Med 
proprieborgen och insättningar enligt 4 mom. 
3 punkten får jämställas kreditderivatavtal 
som uppfyller av den samordnande tillsyns-
myndigheten godkända villkor. Enligt mo-
mentet skall vid beräkningen av konglomera-
tets kundrisker de kundrisker som är förena-
de med sådana samföretag som avses i bok-
föringslagen beaktas i samma förhållande 
som vid sammanställningen av samföretagets 
balansräkning med kreditinstitutets eller hol-
dingsammanslutningens koncernbalans.  

Enligt 6 mom. kan den samordnande till-
synsmyndigheten på ansökan av konglomera-
tets moderföretag bevilja tillstånd att avvika 
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från de begränsningar som föreskrivs i denna 
paragraf, om en stor kundrisk hänför sig till 
något annat än ett i 4 mom. 4 punkten avsett 
kreditinstitut, finansiellt institut, tjänsteföre-
tag eller försäkringsbolag som hör till samma 
finans- och försäkringskonglomerat. Momen-
tet motsvarar det nya 6 mom. som föreslås i 
70 § kreditinstitutslagen. 

I 7 mom. bestäms att gränserna i 1 och 
2 mom. inte tillämpas på ett konglomerat när 
det bildas. Om ett konglomerats kundrisker 
härvid överskrider dessa gränser får kundris-
kerna dock inte öka från den nivå de hade när 
konglomeratet bildades. Enligt de föreslagna 
ikraftträdelsebestämmelserna skall motsva-
rande principer tillämpas på konglomerat 
som börjar omfattas av lagens tillämpnings-
område när lagen träder i kraft. 

I 8 mom. bestäms om det undantag som 
gäller konglomerat som grundar sig på en 
sammanslutning av andelsbanker. Enligt det 
föreslagna momentet tillämpas på stora 
kundrisker i dylika konglomerat i stället för 
bestämmelserna i denna paragraf samma 
principer som med stöd av 7 § 4 mom. lagen 
om andelsbanker och andra kreditinstitut i 
andelslagsform tillämpas på stora kundrisker 
i en sammanslutning av andelsbanker. 

23 §. Tillsyn över andra riskkoncentratio-
ner. I 1 mom. bestäms på motsvarande sätt 
som i 14 § 1 mom. 5 punkten i den nuvaran-
de lagen att konglomeratets moderföretag år-
ligen är skyldigt att meddela konglomeratets 
fastighets- och aktieinnehav samt konglome-
ratets strategi beträffande aktie- och fastig-
hetsinnehavet och konglomeratets interna 
gränser för det totala innehavet.  

Enligt det föreslagna 2 mom. i paragrafen 
skall konglomeratets moderföretag dessutom 
följa de länderrisker, valutakursrisker, ränte-
risker och branschrisker som ingår i konglo-
meratets affärstransaktioner samt ange inter-
na gränser för dem. Konglomeratets moder-
företag skall lämna den samordnande till-
synsmyndigheten de upplysningar som be-
hövs för att övervaka de koncentrationer som 
dessa risker ger upphov till. 

Enligt 26 § i förslaget kan den samordnan-
de tillsynsmyndigheten meddela närmare fö-
reskrifter om uppfyllandet av den anmäl-
ningsskyldighet som avses i denna paragraf. 

24 §. Tillsyn över interna affärstransaktio-

ner. I paragrafen bestäms på motsvarande 
sätt som i artikel 8 i direktivet om tillsynen 
över interna affärstransaktioner. Enligt 
1 mom. skall Finansinspektionen, i sådana 
fall då den inte själv är samordnande till-
synsmyndighet, lämna den samordnande till-
synsmyndigheten, i praktiken Försäkringsin-
spektionen, sådana upplysningar som den fått 
med stöd av 71 a § kreditinstitutslagen eller 
31 § lagen om värdepappersföretag och som 
gäller affärstransaktioner mellan ett företag 
som hör till kreditinstitutets och värdepap-
persföretagets konsolideringsgrupp och före-
tag som hör till samma koncern. Motsvaran-
de skyldighet gäller Försäkringsinspektionen 
när det gäller lämnande av upplysningar som 
den fått vid tillsynen över försäkringsbolag 
till Finansinspektionen när denna är samord-
nande tillsynsmyndighet. Eftersom 71 a § 
kreditinstitutslagen,  31 § lagen om värde-
pappersföretag, 14 b kap. 8 § lagen om för-
säkringsbolag och 12 a kap. 8 § lagen  om 
försäkringsfäreningar i praktiken omfattar 
alla interna affärstransaktioner som är av be-
tydelse med tanke på tillsynen över de före-
tag som hör till konglomeratet, är det inte 
nödvändigt att i denna lag särskilt bestämma 
om den skyldighet som företagen som hör till 
konglomeratet har att anmäla interna affärs-
transaktioner. 

I 2 mom. bestäms dessutom om den sam-
ordnande tillsynsmyndighetens skyldighet att 
av utländska tillsynsmyndigheter begära upp-
lysningar om de utländska företag som avses 
i 1 mom. och som hör till ett konglomerat. 

Eftersom denna lag inte tillämpas på kon-
glomerat som står utanför tillämpningsområ-
det enligt 6 § föreslås att lagen om Finansin-
spektionen och lagen om försäkringsbolag 
kompletteras så, att Finansinspektionen och 
Försäkringsinspektionen skall lämna upplys-
ningar som de fått med stöd av nämnda lag-
rum också till sådana utländska tillsynsmyn-
digheter som har till uppgift att övervaka 
konglomerat som inte omfattas av tillämp-
ningsområdet för finsk lag. 

25 §. Sanering av ett konglomerats verk-
samhet. I paragrafen bestäms i enlighet med 
artikel 16 i direktivet om de åtgärder som fö-
retaget i toppen av konglomeratet skall vidta 
för att återställa en försvagad kapitaltäckning 
i konglomeratet.   
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Enligt 1 mom. skall företaget i toppen av 
konglomeratet inom en av den samordnande 
tillsynsmyndigheten bestämd tid för godkän-
nande tillställa tillsynsmyndigheten en plan 
för att återställa kapitaltäckningen, om det på 
basis av den beräkning som avses i 18 § kon-
stateras att konglomeratets kapitaltäckning är 
negativ eller att kapitaltäckningen äventyras. 
Konglomeratets kapitaltäckning kan anses 
vara äventyrad på det sätt som avses i mo-
mentet t.ex. då det efter den senaste beräk-
ningen av kapitaltäckningen noteras bety-
dande förluster. 

Enligt 2 mom. skall planen för att återställa 
kapitaltäckningen innehålla 

1) förslag till åtgärder som behövs för att 
återställa kapitaltäckningen, 

2) en utredning om på vilket sätt de före-
slagna åtgärderna antas påverka insättarnas 
och investerarnas ekonomiska ställning och 
de försäkrade förmånerna på ett betryggande 
sätt, 

3) den tid inom vilken åtgärderna avses bli 
vidtagna. 

I 3 mom. i förslaget bestäms att om planen 
för att återställa kapitaltäckningen inte har 
kunnat genomföras inom den utsatta tiden el-
ler om de åtgärder som ingår i planen uppen-
barligen inte räcker till för att trygga insät-
tarnas och investerarnas ekonomiska ställ-
ning och de försäkrade förmånerna, skall den 
samordnande tillsynsmyndigheten anmäla 
detta till de behöriga tillsynsmyndigheter 
som ansvarar för tillsynen över de reglerade 
företag som hör till ett konglomerat. I lagen 
bestäms inte särskilt om de åtgärder som till-
synsmyndigheterna skall vidta i dylika situa-
tioner utan tillsynsmyndigheternas rättigheter 
och skyldigheter att vidta behövliga åtgärder 
gentemot företag som hör till ett konglomerat 
fastställs enligt de bestämmelserna i denna 
lag och de allmänna bestämmelserna om re-
spektive bransch.  

26 §. Närmare föreskrifter. I paragrafen 
bestäms på motsvarande sätt som i 81 a § 
kreditinstitutslagen att den samordnande till-
synsmyndigheten kan utfärda närmare be-
stämmelser om tillämpningen av bestämmel-
serna i detta kapitel. I paragrafen skall dock 
den normgivningsmakt som tilldelats till-
synsmyndigheten vara på så sätt exakt av-
gränsad att den endast kan gälla föreskrifter 

som behövs för att uppfylla direktivets krav 
och som är mer detaljerade än i lagen samt 
det närmare innehållet i fråga om den regel-
bundna anmälningsskyldighet som gäller ka-
pitaltäckningen, stora kundrisker och risk-
koncentrationer, t.ex. enhetliga uppställning-
ar för rapportering. 

 
4 kap.  Bokslut 

 
27 §. Ett konglomerats holdingsamman-

slutnings bokslut. I 1 mom. bestäms på mot-
svarande sätt som i 18 § 2 mom. i den nuva-
rande lagen att ett konglomerats holding-
sammanslutnings räkenskapsperiod är ett ka-
lenderår. När ett konglomerat inleder eller 
avslutar sin verksamhet får räkenskapsperio-
den dock vara kortare eller längre än ett ka-
lenderår, dock högst 18 månader. 

I 2 mom. bestäms på motsvarande sätt som 
i 18 § 3 mom. i den nuvarande lagen att bok-
slutet för ett konglomerats holdingsamman-
slutning skall upprättas inom tre månader 
från räkenskapsperiodens utgång.  

Med avvikelse från den nuvarande lagen 
föreskrivs inte särskilt om det normsystem 
som tillämpas på ett konglomerats holding-
sammanslutnings bokslut. På upprättandet av 
bokslut för en holdingsammanslutning till-
lämpas således alltid enbart den allmänna 
bokföringslagstiftningen. 

28 §. Koncernbokslut. I paragrafen bestäms 
på motsvarande sätt som i 19 § i den nuva-
rande lagen om de principer som tillämpas på 
koncernbokslutet för ett konglomerats mo-
derföretag. 

Enligt 1 mom. tillämpas på ett konglome-
rats koncernbokslut i första hand de principer 
som anges i detta kapitel. Tillämpningsområ-
det för bestämmelserna i kapitlet avviker 
dock från den allmänna definition av kon-
glomerat som föreslås i 1 kap. så till vida att 
bestämmelserna tillämpas endast i situationer 
där ett konglomerats moderföretag samtidigt 
är en koncerns moderföretag enligt bokfö-
ringslagen. Kapitlets tillämpningsområde är 
alltså snävare än den allmänna definitionen 
av konglomerat, eftersom alla de moderföre-
tag i konglomerat vilka definieras enligt 3 § 
inte berörs av skyldigheten enligt bokförings-
lagen att upprätta koncernbokslut.  

Om moderföretaget är ett kreditinstitut eller 
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ett värdepappersföretag eller deras i kreditin-
stitutslagen eller lagen om värdepappersföre-
tag avsedda holdingsammanslutning, tilläm-
pas kreditinstitutslagen på koncernbokslutet, 
om något annat inte följer av bestämmelserna 
i detta kapitel. Om moderföretaget är ett för-
säkringsbolag tillämpas på motsvarande sätt 
lagen om försäkringsbolag på koncern-
bokslutet till den del inget annat bestäms i 
detta kapitel. Om moderföretaget är någon 
annan slags sammanslutning tillämpas endast 
bokföringslagen på koncernbokslutet i den 
mån ingenting annat bestäms i detta kapitel. 

Paragrafen tillämpas inte på sådana kon-
cerner där finans- eller försäkringsverksam-
hetens andel är så liten att de inte motsvarar 
den allmänna definitionen av konglomerat. 

I 2 mom. bestäms med avvikelse från 
6 kap. 4 § 2 mom. bokföringslagen att sådana 
koncernföretags bokslut som har upprättats i 
enlighet med specialbestämmelserna i kredit-
institutslagen eller lagen om försäkringsbolag 
inte behöver ändras innan de sammanställs i 
fråga om sådana principer som i dessa lagar 
regleras på ett sätt som skiljer sig från mo-
derföretagets bokslutsprinciper eller de bok-
slutsprinciper som i huvudsak skall iakttas i 
koncernen. Sålunda skall t.ex. koncernföre-
tagens tillgångar i koncernbokslutet uppskat-
tas i enlighet med de specialbestämmelser 
som gäller koncernföretaget i fråga. Före 
sammanställningen skall bokslutet dock änd-
ras i enlighet med 6 kap. 4 § 2 mom. bokfö-
ringslagen i fråga om sådana bokslutsprinci-
per, t.ex. periodiseringen av anskaffningsut-
gifterna för anläggningstillgångar, beträffan-
de vilka det inte finns några branschspecifika 
bestämmelser. När momentet tillämpas kan 
man dock beakta den princip som ingår i 
nämnda lagrum i bokföringslagen, enligt vil-
ken undantag från huvudregeln att koncern-
företagens bokslut skall ändras får göras av 
särskilda skäl. Sålunda kan utan hinder av det 
föreslagna momentet även andra boksluts-
principer än de som de branschspecifika be-
stämmelserna förutsätter lämnas utan änd-
ring, om sådana särskilda skäl som avses i 
bokföringslagen föreligger. 

Enligt 3 mom. kan ett till en koncern hö-
rande kreditinstituts, värdepappersföretags 
eller försäkringsbolags dotterföretag och in-
tresseföretag lämnas utanför koncernbokslu-

tet, om det med stöd av de bestämmelser som 
skall tillämpas på kreditinstitutet, värdepap-
persföretaget eller försäkringsbolaget i fråga 
kan lämnas utanför koncernbokslutet. I övrigt 
tillämpas enbart 6 kap. 3 § bokföringslagen. 

Enligt 4 mom. skall i koncernresultaträk-
ningen och koncernbalansräkningen särskilt 
anges finansverksamhetens poster, försäk-
ringsverksamhetens poster och den övriga 
verksamhetens poster. Finans- och försäk-
ringsverksamheten definieras i enlighet med 
förslaget till 4 §.  

29 §. Närmare bestämmelser, anvisningar, 
utlåtanden och tillstånd. I paragrafen be-
stäms på motsvarande sätt som i 20 § i den 
nuvarande lagen om närmare bestämmelser, 
anvisningar, utlåtanden och tillstånd som 
gäller ett konglomerats holdingsammanslut-
nings koncernbokslut. Med avvikelse från 
den nuvarande paragrafen utfärdas alla när-
mare bestämmelser om tillämpningen av det-
ta kapitel genom förordning av statsrådet. 
Genom förordningen är det möjligt att utfär-
da bestämmelser om scheman för balansräk-
ningen och resultaträkningen, finansierings-
analysen, upplysningarna i noterna till ba-
lansräkningen, resultaträkningen och finansi-
eringsanalysen och i verksamhetsberättelsen, 
scheman för koncernbalansräkningen och 
koncernresultaträkningen och koncernens fi-
nansieringsanalys, upplysningarna i noterna 
till koncernbalansräkningen, koncernresultat-
räkningen och koncernens finansieringsana-
lys samt balansspecifikationerna och specifi-
kationerna av noterna. Enligt paragrafen kan 
den behöriga tillsynsmyndigheten, liksom för 
närvarande, ge anvisningar och utlåtanden 
om tillämpningen av bestämmelserna i detta 
kapitel. Dessutom kan tillsynsmyndigheten 
på de villkor som anges i paragrafen bevilja 
tillstånd att avvika från bestämmelserna i det-
ta kapitel. 

Enligt 1 mom. är Finansinspektionen den 
tillsynsmyndighet  som är behörig att ge an-
visningar, utlåtanden och tillstånd när moder-
företaget i en koncern som avses i 25 § är ett 
kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller 
ett sådant konglomerats holdingsammanslut-
ning där företagen i finansbranschen står för 
en andel i konglomeratet som i enlighet med 
förslaget till 6 § är större än den andel som 
företagen i försäkringsbranschen står för. 
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Enligt 2 mom. är Försäkringsinspektionen 
behörig tillsynsmyndighet när moderföreta-
get i en koncern som avses i detta kapitel är 
ett försäkringsbolag eller ett sådant konglo-
merats holdingsammanslutning där försäk-
ringsverksamhetens andel i konglomeratet är 
större än finansverksamhetens andel. 

I 3 mom. bestäms att Finansinspektionen i 
de situationer som avses i 1 mom. skall höra 
Försäkringsinspektionen och att Försäkrings-
inspektionen i de situationer som avses i 
2 mom. på motsvarande sätt skall höra Fi-
nansinspektionen innan anvisningar, utlåtan-
den eller undantagstillstånd enligt denna pa-
ragraf ges. Dessutom skall dessa tillsyns-
myndigheter begära utlåtande av bokförings-
nämnden i frågor som är av betydelse för till-
lämpningen av den allmänna bokföringslag-
stiftningen. 

30 §. Tillämpning av internationella redo-
visningsstandarder. I paragrafen bestäms att 
på företag som upprättar bokslut eller kon-
cernbokslut med iakttagande av de interna-
tionella redovisningsstandarderna tillämpas 
inte vad som bestäms i detta kapitel. Innehål-
let i bokslutet och koncernbokslutet för dyli-
ka företag fastställs därmed uteslutande i en-
lighet med de internationella redovisnings-
standarderna. På motsvarande sätt som i den 
föreslagna ändringen av bokföringslagen är 
det dock möjligt att genom förordning av 
statsrådet utfärda bestämmelser om lämnande 
av sådana tilläggsuppgifter som kompletterar 
bokslutet men som inte förutsätts enligt de 
internationella redovisningsstandarderna. 

 
 

5 kap. Tillsynsmyndigheternas 
uppgifter 

 
31 §. Den samordnande tillsynsmyndighe-

tens uppgifter. I 1 mom. bestäms på motsva-
rande sätt som i artikel 11 i direktivet och 
delvis i 15 § i den nuvarande lagen om den 
samordnande tillsynsmyndighetens uppgifter. 
Enligt 1 punkten i momentet har den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten till uppgift att 
övervaka att de företag som hör till ett kon-
glomerat fullgör sina skyldigheter enligt 
denna lag. Tillsynen hänför sig i huvudsak 
till det företag i toppen av konglomeratet 
som närmast berörs av skyldigheterna i den-

na lag. Eftersom de föreslagna bestämmel-
serna i 16 § 2 mom. om huruvida den interna 
kontrollen och riskhanteringssystemen är till-
räckliga också gäller andra företag som hör 
till konglomeratet, skall den i momentet an-
givna allmänna tillsynsuppgiften hänföra sig 
förutom till företaget i toppen av konglome-
ratet också till sådana andra inhemska och ut-
ländska reglerade och oreglerade företag i fi-
nans- och försäkringsbranschen som hör till 
konglomeratet. För de inhemska företagens 
del innebär detta i praktiken en rätt att utföra 
kontroll och erhålla uppgifter och en rätt att 
ålägga vite för uppfyllande av kraven i 16 § 
2 mom. För de utländska företagens del in-
nebär den allmänna tillsynsuppgift som avses 
i momentet att man skall sörja för ett tillräck-
ligt tillsynssamarbete med den utländska till-
synsmyndigheten. Den samordnande till-
synsmyndigheten har därmed en allmän 
skyldighet att övervaka att de företag som 
hör till ett konglomerat fullgör sina skyldig-
heter enligt denna lag. Den samordnande till-
synsmyndighetens skyldighet att utöva tillsyn 
gäller däremot inte de skyldigheter som de 
företag som hör till ett konglomerat har en-
ligt lagstiftningen om respektive bransch. 

Med stöd av 2 punkten skall den samord-
nande tillsynsmyndigheten tillsammans med 
de andra centrala tillsynsmyndigheterna 
minst en gång per år göra en bedömning av 
hur klar konglomeratets struktur är med tan-
ke på tillsynen, av organisationens funktion, 
den interna kontrollens tillräcklighet, de 
verkningar som konglomeratets interna af-
färstransaktioner har på konglomeratets re-
glerade företag, konglomeratets riskkoncent-
rationer samt kapitalbasens och risktäck-
ningskapacitetens tillräcklighet. Bestämmel-
sen grundar sig på artikel 11.1 b, c och d i di-
rektivet. 

Enligt 3 punkten har den samordnande till-
synsmyndigheten till uppgift att tillsammans 
med de andra centrala tillsynsmyndigheterna 
årligen utarbeta en plan för tillsynen över 
konglomeratet. Planen skall omfatta både 
kontroll av de företag som hör till konglome-
ratet och andra tillsynsåtgärder som gäller 
konglomeratet. Bestämmelsen grundar sig på 
artikel 11.1 e i direktivet. 

Enligt 4 punkten har den samordnande till-
synsmyndigheten till uppgift att i samarbete 
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med de andra centrala tillsynsmyndigheterna 
utarbeta en plan för förfarandet i krissituatio-
ner. Bestämmelsen grundar sig likaså på arti-
kel 11.1 e i direktivet. 

Enligt 5 punkten har den samordnande till-
synsmyndigheten till uppgift att meddela fö-
retag som hör till konglomeratet anvisningar 
för iakttagandet av denna lag. När det gäller 
andra företag än företaget i toppen av kon-
glomeratet skall uppgiften, i överensstäm-
melse med vad som anförs i samband med 
1 mom., begränsas till givande av anvisning-
ar om tillämpningen av de bestämmelser som 
avses i 16 § 2 punkten i förslaget och som 
gäller intern kontroll och riskhanteringsme-
toder. Bestämmelsen motsvarar 15 § 1 punk-
ten i den nuvarande lagen. 

Enligt 6 punkten skall den samordnande 
tillsynsmyndigheten be att den andra till-
synsmyndigheten utför granskning i de till ett 
konglomerat hörande företag som står under 
dennas tillsyn så ofta och i den utsträckning 
som behövs för tillsynen över konglomeratet 
utöver den tillsyn som den andra tillsyns-
myndigheten annars utövar med stöd av den 
lagstiftning som gäller den. Bestämmelsen 
motsvarar till denna del artikel 11.2 i direkti-
vet. Dessutom skall den samordnande till-
synsmyndigheten själv utföra dylik gransk-
ning i de till ett konglomerat hörande företag 
som inte annars står under offentlig tillsyn el-
ler i vilka den andra tillsynsmyndigheten inte 
inom skälig tid sedan ovan avsedda begäran 
inkommit har utfört granskningen.  

Enligt 7 punkten skall den samordnande 
tillsynsmyndigheten göra nödvändiga fram-
ställningar till de andra tillsynsmyndigheter-
na om de åtgärder som den samordnande till-
synsmyndigheten anser motiverade på 
grundval av de upplysningar som erhållits 
om ett konglomerat. Bestämmelsen motsva-
rar artikel 11 a i direktivet. 

I 2 mom. bestäms på motsvarande sätt som 
i 15 § 2 mom. i den nuvarande lagen att in-
nan den samordnande tillsynsmyndigheten 
meddelar en anvisning enligt 1 mom. 5 punk-
ten skall den begära de andra tillsynsmyn-
digheternas utlåtande om anvisningen samt 
på förhand meddela den andra tillsynsmyn-
digheten om granskning enligt 6 punkten av 
ett tillsynsobjekt som övervakas av sist-
nämnda tillsynsmyndighet. Enligt den nämn-

da punkten kan den samordnande tillsyns-
myndigheten utföra en dylik granskning en-
dast om den andra tillsynsmyndigheten inte 
inom skälig tid sedan begäran inkommit har 
utfört granskningen. 

32 §. Utbyte av information mellan till-
synsmyndigheterna. I paragrafen bestäms på 
motsvarande sätts om i artikel 12 i direktivet 
om skyldigheten för de tillsynsmyndigheter 
som deltar i tillsynen över ett konglomerat att 
sinsemellan byta upplysningar som är rele-
vanta med tanke på tillsynen över konglome-
ratet. Dylika upplysningar är enligt den 
nämnda artikeln åtminstone 

a) identifiering av hur alla större enheter 
som tillhör det finansiella konglomeratet är 
grupperade och av de behöriga tillsynsmyn-
digheter som ansvarar för tillsynen över de 
reglerade enheterna i gruppen, 

b) det finansiella konglomeratets strategier, 
c) det finansiella konglomeratets finansiella 

ställning, särskilt när det gäller kapitaltäck-
ning, transaktioner inom det finansiella kon-
glomeratet, riskkoncentration och lönsamhet, 

d) det finansiella konglomeratets största ak-
tieägare och ledning, 

e) organisation, riskhantering och system 
för intern kontroll på det finansiella konglo-
meratets nivå, 

f) förfaranden för insamling av uppgifter 
från enheterna i ett finansiellt konglomerat 
samt kontroll av de uppgifterna, 

g) negativ utveckling i reglerade enheter el-
ler i andra enheter i det finansiella konglome-
ratet som skulle kunna påverka de reglerade 
enheterna allvarligt, samt 

h) större sanktioner och exceptionella åt-
gärder som de behöriga tillsynsmyndigheter-
na vidtar i enlighet med särreglerna eller di-
rektivet. 

I 1 mom. bestäms om den samordnande 
tillsynsmyndighetens skyldighet att lämna 
upplysningar till andra inhemska och ut-
ländska tillsynsmyndigheter som deltar i till-
synen över ett konglomerat. Enligt momentet 
skall den samordnande tillsynsmyndigheten 
omedelbart tillställa de andra tillsynsmyn-
digheterna beslut som den fattat med stöd av 
denna lag samt med stöd av dessa lagrum och 
2 mom. erhållna anmälningar och andra upp-
lysningar som är viktiga för tillsynen över ett 
konglomerat liksom också utredningar och 
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planer som utarbetats med stöd av 31 §.  
I 2 mom. bestäms om Finansinspektionens 

och Försäkringsinspektionens skyldighet att 
lämna upplysningar till den samordnande 
tillsynsmyndigheten. Enligt momentet skall 
skyldigheten att lämna upplysningar gälla 
upplysningar som behövs för fullgörandet av 
uppgifterna enligt 31 § och viktiga beslut 
som fattats om tillsynsobjekten och påföljder 
för tillsynsobjekten. Dessutom skall Finans-
inspektionen och Försäkringsinspektionen på 
begäran av den samordnande tillsynsmyn-
digheten tillställa denna andra upplysningar 
som finns hos tillsynsmyndigheten och som 
är nödvändiga med tanke på tillsynen över 
konglomeratet. Sådana upplysningar som av-
ses i momentet är för det första upplysningar 
om kapitaltäckning, stora kundrisker och 
andra riskkoncentrationer i de reglerade före-
tag som hör till ett konglomerat eller i företag 
som hör till deras konsolideringsgrupp eller 
omfattas av den extra tillsynen samt upplys-
ningar om tillsynsobjektens interna kontroll 
och riskhanteringsmetoder. Dessutom gäller 
skyldigheten att lämna upplysningar andra 
upplysningar som tillsynsmyndigheten erhål-
lit vid tillsynen, t.ex. väsentliga upplysningar 
om konglomeratets struktur, ekonomiska 
ställning, innehav, ledning och organisation, 
verksamhetsstrategi, interna kontroll och 
riskhantering samt systemet för insamling av 
upplysningar och dess tillförlitlighet.  

Enligt 3 mom. i förslaget skall Finansin-
spektionen och Försäkringsinspektionen på 
eget initiativ tillställa varandra och andra till-
synsmyndigheter som ansvarar för tillsynen 
över företag som hör till ett konglomerat 
också  upplysningar som de erhållit vid till-
synen och som kan ha avgörande betydelse 
med tanke på den andra tillsynsmyndighetens 
branschspecifika tillsynsuppgifter. 

Eftersom denna lag tillämpas endast på 
konglomerat som omfattas av tillämpnings-
området för finsk lag i enlighet med 6 § skall 
i lagen om Finansinspektionen och i lagen 
om Försäkringsinspektionen särskilt be-
stämmas om Finansinspektionens och För-
säkringsinspektionens skyldighet att lämna 
motsvarande upplysningar till den samord-
nande tillsynsmyndighet för konglomeratet 
som avses i direktivet och på vilken utländsk 
lag tillämpas i stället för denna lag. 

6 kap.  Särskilda bestämmelser 
 
33 §. Tystnadsplikt. I paragrafen bestäms 

på motsvarande sätt som i 21 § i den nuva-
rande lagen om tystnadsplikten för de företag 
som hör till ett konglomerat. Enligt paragra-
fen skall de företag som hör till ett konglo-
merat ha samma tystnadsplikt som kreditin-
stitut och företag som hör till deras konsoli-
deringsgrupp. Genom bestämmelsen genom-
förs artikel 14.1 i direktiv 2002/87/EG som 
gäller tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat. 

34 §. Skyldighet för ett företag som hör till 
ett konglomerat att lämna upplysningar till 
företaget i toppen av konglomeratet. I para-
grafen bestäms, i synnerhet för att säkerställa 
att företaget i toppen av ett konglomerat kan 
uppfylla sin rapporteringsskyldighet enligt 
denna lag, att de företag som hör till ett kon-
glomerat utan hinder av vad som bestäms 
någon annanstans i lag är skyldiga att lämna 
företaget i toppen av konglomeratet upplys-
ningar som det behöver för fullgörandet av 
sina skyldigheter enligt denna lag. Bestäm-
melsen har särskild betydelse när det gäller 
att erhålla upplysningar om ägarintresseföre-
tag, eftersom företaget i toppen av konglo-
meratet annars inte har bestämmande infly-
tande över dessa. 

35 §. Vite och andra befogenheter. I para-
grafen bestäms på motsvarande sätt som i 
22 § i den nuvarande lagen om den samord-
nande tillsynsmyndighetens rätt att förelägga 
företag som hör till ett konglomerat vite samt 
om andra tillsynsbefogenheter som den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten har gentemot 
företag som hör till ett konglomerat. Genom 
denna bestämmelse genomförs artiklarna 
16 och 17.1 i direktiv 2002/87/EG som gäller 
tillsynen över finans- och försäkringskon-
glomerat. 

Enligt 1 mom. kan den samordnande till-
synsmyndigheten vid vite ålägga ett företag 
som hör till ett konglomerat att fullgöra sina 
skyldigheter, om det inte har fullgjort sina 
skyldigheter enligt denna lag. På motsvaran-
de sätt kan den tillsynsmyndighet  som över-
vakar ett reglerat företag som hör till ett kon-
glomerat förelägga ett dylikt reglerat företag 
vite för att effektivera iakttagandet av be-
stämmelserna i denna lag. 
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Enligt 2 mom. tillämpas på utdömande av 
vite vad som särskilt bestäms om utdömande 
av vite som den i 1 mom. avsedda tillsyns-
myndigheten förelagt. I enlighet med detta 
tillämpas på vite som förelagts av Finansin-
spektionen vad som bestäms i 24 § lagen om 
Finansinspektionen och på vite som förelagts 
av Försäkringsinspektionen vad som bestäms 
i 14 kap. 5 § lagen om försäkringsbolag och 
12 kap. 6 § lagen om försäkringsföreningar. 

I 3 mom. bestäms att utöver vad som be-
stäms i denna lag gäller i fråga om Finansin-
spektionens tillsynsbefogenheter i egenskap 
av samordnande tillsynsmyndighet med av-
seende på ett konglomerats holdingsamman-
slutning vad som bestäms i lagen om Finans-
inspektionen och i fråga om Försäkringsin-
spektionens tillsynsbefogenheter i egenskap 
av samordnande tillsynsmyndighet med av-
seende på ett konglomerats holdingsamman-
slutning vad som bestäms i lagen om försäk-
ringsbolag. 

36 §. Straffbestämmelser. I paragrafen be-
stäms på motsvarande sätt som i 23 § i den 
nuvarande lagen att det är straffbart att upp-
såtligen i strid med 12 eller 13 § förvärva ak-
tier eller andelar i ett konglomerats holding-
sammanslutning, om inte gärningen är ringa 
eller strängare straff för den föreskrivs någon 
annanstans i lag.  

37 §. Skadeståndsskyldighet. I paragrafen 
bestäms på motsvarande sätt som i 24 § i den 
nuvarande lagen att styrelsemedlemmarna, 
förvaltningsrådets medlemmar och verkstäl-
lande direktören i ett konglomerats holding-
sammanslutning är skyldiga att ersätta en 
skada som de i sitt uppdrag uppsåtligen eller 
av vållande har orsakat genom brott mot 
denna lag eller förordningar eller bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den. 

 
 
 

1.2. Kreditinstitutslagen 

5 §. Koncern och konsolideringsgrupp. Det 
föreslås att lag- och paragrafhänvisningarna i 
5 mom. ändras så att de motsvarar den före-
slagna lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat. Med avvikelse från 
den nuvarande lagen föreslås att ett konglo-
merats holdingsammanslutning inte skall be-

traktas som en i denna lag avsedd holding-
sammanslutning vid tillämpningen av 8 och 
9 kap. i denna lag, eftersom det föreslås att 
bestämmelser motsvarande nämnda lagar fo-
gas till nämnda lag. Dessutom föreslås att till 
momentet fogas en hänvisning till 65 d § som 
gäller beräknandet av depositionsbankernas 
garantiavgift till insättningsgarantifonden. 
Genom hänvisningen säkerställs att de före-
slagna ändringarna inte påverkar de nuvaran-
de grunderna för beräknandet av garantiav-
giften.  

8 §. Firma. Det föreslås att i 1 mom. på 
motsvarande sätt som i 2 mom. i den nuva-
rande paragrafen föreskrivs att endast deposi-
tionsbanker, Finlands Bank och Nordiska In-
vesteringsbanken i sin firma får använda be-
nämningen ”bank”. Utan hinder av förbudet 
får benämningen dock användas om det är 
uppenbart att användning av ordet inte på ett 
missvisande sätt hänvisar till depositionsban-
kernas verksamhet. Med avvikelse från den 
nuvarande lagen bestäms inte särskilt i det 
föreslagna momentet om annan användning 
av benämningen, eftersom bestämmelsen en-
ligt det nedan föreslagna 3 mom. i motsva-
righet till principerna i firmalagen kommer 
att tillämpas också på bifirma och sekundärt 
kännetecken. Sakinnehållet i lagen ändras 
inte till följd av det föreslagna momentet. 

Det föreslagna 2 mom. ersätter det nuva-
rande 3 mom. Enligt momentet får ett företag 
även utan tillsynsmyndighetens tillstånd i sin 
firma använda en hänvisning till firman i frå-
ga om en depositionsbank som hör till sam-
ma koncern, konsolideringsgrupp eller i la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat (44/2002) avsett finans- och 
försäkringskonglomerat som företaget. Ett 
företag som hör till sammanslutningen av 
andelsbanker får enligt förslaget dessutom i 
sin firma använda en hänvisning till andels-
bankerna. I fråga om andra situationer till-
lämpas uteslutande generalklausulen i 
1 mom.  

Enligt momentet är det tillåtet att använda 
endast en sådan firma där man hänvisar till 
firman i fråga om en depositionsbank som 
hör till samma koncern, konsolideringsgrupp 
eller finans- och försäkringskonglomerat el-
ler, när det gäller sammanslutningen av an-
delsbanker, till andelsbankerna generellt. En-
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ligt förslaget är det däremot inte tillåtet att di-
rekt foga ordet ”bank” till firman. 

I det föreslagna 3 mom. föreskrivs av tyd-
lighetsskäl att paragrafens bestämmelser om 
firma skall gälla även bifirma och sekundärt 
kännetecken. Med begreppen bifirma och se-
kundärt kännetecken avses motsvarande be-
grepp så som de anges i 1 § 2 mom. firmala-
gen (128/1979). 

9 a §. Regionalt tillämpningsområde för 
bestämmelser som tillämpas på en konsolide-
ringsgrupp. Utifrån artikel 53 i direktiv 
2000/12/EG om rätten att starta och driva 
verksamhet i kreditinstitut innehåller den fö-
reslagna paragrafen bestämmelser om det re-
gionala tillämpningsområdet för den grupp-
baserade tillsynen gällande kreditinstitut. 
Motsvarande bestämmelse ingår inte i den 
gällande lagen. De föreslagna bestämmelser-
na motsvarar i tillämpliga delar 6 § i den fö-
reslagna lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat. 

Om ett finskt kreditinstitut hör till en kon-
solideringsgrupp som blir utanför tillämp-
ningsområdet för denna paragraf skall Fi-
nansinspektionen i enlighet med det nedan 
föreslagna 3 mom. i 11 § säkerställa att en ut-
ländsk tillsynsmyndighet  har tillräcklig be-
hörighet att övervaka hela konsoliderings-
gruppen på ett sätt som motsvarar denna lag 
eller att kreditinstitutets tillhörighet till en 
sådan konsolideringsgrupp inte på annat sätt 
äventyrar stabiliteten i kreditinstitutets verk-
samhet. Om denna tillsyn över en utländsk 
konsolideringsgrupp inte motsvarar kraven 
enligt nämnda moment skall Finansinspek-
tionen återkalla kreditinstitutets koncession. 

I sådana fall där kreditinstitut har beviljats 
koncession i två eller flera medlemsstater och 
kreditinstituten har samma holdingsamman-
slutning som moderföretag skall, enligt arti-
kel 53.2 i ovan nämnda direktiv, de behöriga 
tillsynsmyndigheterna i berörda medlemssta-
ter försöka träffa en överenskommelse om 
vilken av dessa tillsynsmyndigheter som 
skall utöva den gruppbaserade tillsynen. I av-
saknad av en sådan överenskommelse ansva-
rar tillsynsmyndigheten i konsoliderings-
gruppens moderföretags hemstat för den 
gruppbaserade tillsynen, ifall minst ett av fö-
retagen i konsolideringsgruppen har beviljats 
koncession i denna stat. I annat fall skall den 

gruppbaserade tillsynen utövas av den till-
synsmyndighet  som beviljat det kreditinsti-
tut som har den största balansomslutningen 
koncession. 

Huvudregeln i den föreslagna 1 punkten i 
1 mom. är att lagen tillämpas på sådana kon-
solideringsgrupper, vilkas moderföretag har 
hemort i Finland och när antingen moderfö-
retaget eller åtminstone ett av moderföreta-
gets dotterföretag är ett kreditinstitut som 
omfattas av finsk lagstiftning. 

De av direktivet ställda kraven på gruppba-
serad tillsyn, bl.a. tillräcklig riskhantering på 
gruppnivå och annan intern tillsyn samt kon-
soliderad kapitaltäckningsberäkning och det 
inhämtande av information som detta förut-
sätter, hänförs i regel till konsolideringsgrup-
pens moderföretag. Också direktivets be-
stämmelser om fastställande av den tillsyns-
myndighet som svarar för den gruppbaserade 
tillsynen grundar sig på att det i allmänhet är 
mest ändamålsenligt att överlåta ansvaret för 
den gruppbaserade tillsynen till tillsynsmyn-
digheten i moderföretagets hemstat också i 
det fallet att moderföretaget inte är ett kredit-
institut. 

Det är därför mest ändamålsenligt att det 
nationella tillämpningsområdet för lagen i 
princip bestäms enligt moderföretagets hem-
stat, varvid det kan säkerställas att man på 
den gruppbaserade tillsynen kan tillämpa la-
gen i den stat där den tillsynsmyndighet  som 
svarar för den gruppbaserade tillsynen är be-
hörig. Eftersom direktivets utgångspunkt å 
andra sidan är en ökad tillsyn över kreditin-
stituten och kraven i direktivet inte i sig hän-
för sig till ett oreglerat moderföretag, föreslås 
att i 1 mom. som en förutsättning för lagens 
tillämpningsområde dessutom föreskrivs att 
åtminstone ett kreditinstitut som hör till kon-
solideringsgruppen skall vara ett finskt kre-
ditinstitut. 

I artikel 53 i direktivet föreskrivs särskilt 
om bestämmande av vilken tillsynsmyndig-
het  som har ansvar för gruppbaserad tillsyn i 
sådana fall där det inte finns något kreditin-
stitut i moderföretagets hemstat. Av direkti-
vet följer att en finsk tillsynsmyndighet  skul-
le fungera som tillsynsmyndighet  med an-
svar för gruppbaserad tillsyn också i sådana 
fall där moderföretagets hemort är i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
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området, ifall ett finskt kreditinstitut i fråga 
om sin balansomslutning är det största av alla 
kreditinstitut som hör till konsoliderings-
gruppen. Å andra sidan är det inte ändamåls-
enligt att en finsk tillsynsmyndighet  blir 
tvungen att tillämpa utländsk lag på den 
gruppbaserade tillsynen. För att säkerställa 
att en finsk tillsynsmyndighet i dylika situa-
tioner skall kunna tillämpa finsk lag, föreslås 
att i 1 mom. 2 punkten föreskrivs att man 
även på tillsynen över en sådan konsolide-
ringsgrupp tillämpar finsk lag. 

Direktivet förutsätter att de tillsynsmyn-
digheter som deltar i den gruppbaserade till-
synen vid behov skall kunna komma överens 
om att även någon annan tillsynsmyndighet  
än den behöriga tillsynsmyndigheten i mo-
derföretagets hemstat skall kunna ansvara för 
den gruppbaserade tillsynen. Beträffande 
möjligheten att ingå sådana avtal om överfö-
ring av tillsynsansvaret föreskrivs nedan i 
den 9 b § som föreslås. Därför föreslås att i 
2 mom. föreskrivs att lagen kan tillämpas 
också på tillsynen i fråga om en sådan annan 
än i 1 mom. avsedd konsolideringsgrupp, 
vars moderföretag är ett finskt företag eller 
av vars dotterföretag minst ett är ett finskt 
kreditinstitut. Om momentet tillämpas på den 
grund att av de företag som hör till konsoli-
deringsgruppen endast en holdingsamman-
slutning har hemort i Finland, skall åtminsto-
ne ett av de reglerade dotterföretagen i kon-
solideringsgruppen ha hemort i en stat som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området.   

Också i dessa situationer måste man kunna 
säkerställa att finska tillsynsmyndigheter kan 
tillämpa finsk lag. En förutsättning för till-
lämpning av punkten är därför att man i fråga 
om tillsynen över konsolideringsgruppen kan 
tillämpa finsk lag. Därmed bör man innan ett 
i detta moment avsett avtal ingås kunna sä-
kerställa att lagstiftningen i hemstaten för de 
företag som hör till konsolideringsgruppen 
inte hindrar att finsk lag tillämpas på den 
gruppbaserade tillsynen. Enligt det föreslag-
na 3 mom. i 9 b § är dessutom en allmän för-
utsättning för ingående av ett avtal att det 
med hänsyn till en effektiv övervakning finns 
vägande skäl för en överföring av tillsynsan-
svaret. 

Av ovan nämnda artikel 53 i direktivet föl-

jer likaså att ansvaret för den gruppbaserade 
tillsynen, också i sådana fall där moderföre-
taget är ett finskt företag, vid behov skall vila 
på en utländsk tillsynsmyndighet . Finansin-
spektionens möjlighet att genom avtal avstå 
från tillsynsansvaret skall dock inte gälla en 
sådan konsolideringsgrupp där moderföreta-
get är ett finskt reglerat företag. Också i så-
dana fall skall tillsynsmyndigheten kunna 
tillämpa sin egen hemstats lag på tillsynen. 
Därför föreslås att i 3 mom. föreskrivs att 
finsk lag inte tillämpas om man på det sätt 
som avses nedan i 9 b § har kommit överens 
om överföring av tillsynsansvaret på en be-
hörig tillsynsmyndighet  i en annan stat som 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området. Ett i momentet avsett avtal kan en-
ligt förslaget ingås endast på det villkoret att 
den utländska tillsynsmyndigheten är behörig 
att utöva gruppbaserad tillsyn på ett sätt som 
motsvarar finsk lag. På basis av direktivet 
skulle i princip de behöriga tillsynsmyndig-
heterna i alla stater som hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ha denna be-
hörighet.  Eftersom det även för ingående av 
avtal som avses i detta moment med stöd av 
9 b § 3 mom. måste finnas vägande skäl med 
hänsyn till en effektiv övervakning, måste de 
finska tillsynsmyndigheterna således före 
överföringen av tillsynsansvaret försäkra sig 
bl.a. om att direktivet på ett adekvat sätt har 
genomförts i hemstaten för den tillsynsmyn-
dighet  som övertar tillsynsansvaret också när 
det gäller denna tillsynsmyndighet s behörig-
het. 

9 b §. Överföring av tillsynsuppgiften på en 
annan tillsynsmyndighet. Paragrafen avses 
motsvara 8 § i den föreslagna lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat. 

10 §. Koncession. Det föreslås att man till 
10 § på det sätt som förutsätts i artiklarna 
29.2 och 29.3 i direktiv 2002/87/EG fogar en 
bestämmelse om skyldigheten att vid ansö-
kan om koncession höra den tillsynsmyndig-
het  som svarar för tillsynen över ett ut-
ländskt moderföretag också i sådana fall där 
moderföretaget är ett försäkringsbolag eller 
värdepappersföretag. Samtidigt avser man att 
förtydliga paragrafens disposition genom att 
dela upp det nuvarande 2 mom. till två olika 
moment så, att 2 mom. innehåller bestäm-
melser om de utlåtanden som skall begäras 



 RP 69/2004 rd  
  
    

 

50

hos inhemska instanser om en koncessions-
ansökan och det nya 3 mom. bestämmelser 
om de utlåtanden som skall begäras hos ut-
ländska tillsynsmyndighet er. 

11 §. Beviljande av koncession. Det före-
slås att till paragrafen fogas ett nytt 3 mom., 
varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 
5 mom. Enligt förslaget tillämpas momentet 
på ett kreditinstitut som hör till en sådan i 5 § 
avsedd konsolideringsgrupp eller till ett så-
dant finans- och försäkringskonglomerat på 
vilket finsk lag inte tillämpas. 

Utöver vad som i 2 mom. föreskrivs om 
villkoren för koncession innehåller det före-
slagna 3 mom. en bestämmelse, enligt vilken 
en ytterligare förutsättning för beviljande av 
koncession är att man kan säkerställa att en 
utländsk tillsynsmyndighet  har tillräcklig 
behörighet att övervaka hela konsoliderings-
gruppen eller finans- och försäkringskon-
glomeratet på ett sätt som motsvarar denna 
lag. Om konsolideringsgruppens eller finans- 
och försäkringskonglomeratets moderföretag 
finns inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet kan kraven i lagrummet i regel 
anses vara uppfyllda, eftersom man i fråga 
om hela konsolideringsgruppen utövar har-
moniserad tillsyn som i tillräcklig grad mot-
svarar finsk lag, oavsett i vilken stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
moderföretaget finns.  

I enlighet med artikel 18.1 i direktiv 
2002/87/EG som gäller tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat skall tillräcklig-
heten gällande tillsyn som utövas av en till-
synsmyndighet  i fråga om stater som inte 
hör till Europeiska ekonomiska samarbets-
området konstateras enligt det förfarande 
som anges i nämnda artikel sedan den i di-
rektivet avsedda kommittén rådfrågats. Av-
sikten är att motsvarande bestämmelser skall 
införas också i direktiv 2000/12/EG som 
gäller tillsynen över kreditinstitut. En förut-
sättning för beviljande av koncession avses 
därmed i princip vara att tillräckligheten i 
fråga om den utländska tillsynen har konsta-
terats enligt det förfarande som anges i de 
ovan nämnda direktiven. Konstaterandet av 
att tillsynen är tillräcklig förutsätter att den 
utländska tillsynsmyndigheten har behörighet 
som motsvarar direktiven att utöva tillsyn 
över hela konsolideringsgruppen eller kon-

glomeratet samt att konsolideringsgruppen 
eller konglomeratet till väsentliga delar upp-
fyller direktivets krav. 

Enligt det föreslagna momentet kan kon-
cession dock beviljas även i andra fall där 
man på annat sätt kan säkerställa att kreditin-
stitutets tillhörighet till en konsoliderings-
grupp eller ett konglomerat som avses i mo-
mentet inte äventyrar stabiliteten i kreditin-
stitutets verksamhet. Enligt momentet upp-
fylls denna förutsättning om man kan säker-
ställa att den konsoliderade soliditeten, de 
konsoliderade stora kundriskerna, konsolide-
ringsgruppens interna kontroll och riskhan-
teringsmetoder samt, i fråga om en holding-
sammanslutning, ägarnas och ledningens 
lämplighet och tillförlitlighet motsvarar kra-
ven enligt denna lag eller, på motsvarande 
sätt, att konglomeratets soliditet, stora kund-
risker, interna kontroll och riskhanteringsme-
toder samt, i fråga om konglomeratets mo-
derföretag, ägarnas och ledningens lämplig-
het och tillförlitlighet motsvarar kraven en-
ligt lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat. Denna förutsättning skulle 
avvika från den tillräcklighet gällande tillsyn 
som fastställs enligt det ovan avsedda förfa-
randet på basis av direktiven så, att man i 
fråga om tillsynen över ett konglomerat inte 
förutsätter att motsvarande lagstiftning och 
myndighetstillsyn existerar i moderföretagets 
hemstat, utan endast att man kan visa att de 
krav som avses i momentet och som motsva-
rar finsk lagstiftning uppfylls på nivån för 
hela konsolideringsgruppen eller konglome-
ratet. Eftersom uppfyllandet av kraven i 
praktiken skall kunna påvisas i fråga om alla 
företag som hör till konsolideringsgruppen 
eller konglomeratet och då de finska till-
synsmyndigheterna inte har rätt att kontrolle-
ra utländska företag, bör den utländska till-
synsmyndigheten ha tillräcklig behörighet att 
kontrollera de företag som hör till konsolide-
ringsgruppen eller konglomeratet. Dessutom 
skall man med stöd av en avsiktsförklaring 
mellan tillsynsmyndigheterna eller på annat 
sätt säkerställa att en utländsk tillsynsmyn-
dighet  på begäran av Finansinspektionen ut-
för de nödvändiga kontrollerna.  

16 §. Kreditgivning och investering i vissa 
fall. Det föreslås att paragrafens tillämp-
ningsområde utvidgas att gälla all kreditgiv-
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ning och därmed jämförbar finansiering som 
gäller ett kreditinstituts närmaste krets samt 
investeringar i företag som hör till den när-
maste kretsen. Den föreslagna bestämmelsen 
täcker dels de försäkringsbolag som avses i 
den nuvarande paragrafen, dels även de övri-
ga sammanslutningar som hör till samma 
koncern eller konsolideringsgrupp som kre-
ditinstitutet samt de i föreslagna 3 mom. 
nämnda fysiska personerna och de samman-
slutningar och stiftelser där dessa personer 
har bestämmande inflytande. Det är därmed 
inte längre nödvändigt att ha separata be-
stämmelser om kreditgivning gällande för-
säkringsbolag.  

Enligt 1 mom. skall beslut som gäller kre-
ditgivning till en fysisk person, en samman-
slutning eller stiftelse som hör till ett kredit-
instituts närmaste krets och beslut om inve-
steringar i ett företag som hör till den när-
maste kretsen eller de allmänna villkoren för 
beviljande av kredit till och investeringar i ett 
sådant godkännas i kreditinstitutets styrelse. I 
fråga om framför allt små kreditinstitut och 
större krediter är det ändamålsenligt att en-
skilda kredit- och investeringsbeslut fattas i 
kreditinstitutets styrelse. I stora kreditinstitut 
och när det gäller krediter och investeringar 
som är av liten betydelse med tanke på tillsy-
nen, bl.a. sedvanliga personalkrediter och 
koncernföretagens sedvanliga kontinuerliga 
finansiering, är det tillräckligt att man i sty-
relsen beslutar om endast de allmänna villko-
ren för krediterna. Dylika allmänna villkor är 
i synnerhet de principer som gäller krävda 
säkerheter, ränta samt förnyande och återbe-
talning av krediter och likaså de principer en-
ligt vilka det pris som skall betalas för aktier 
i ett företag tillhörande den närmaste kretsen 
eller för andra kapitalinstrument bestäms.  

Enligt vad som förslås senare tillämpas den 
bestämmelse som ingår i 71 a § 3 mom. och 
som gäller iakttagandet av marknadsmässiga 
principer i affärstransaktioner med stöd av 
momentet också på sådan kreditgivning till 
den närmaste kretsen som avses i denna pa-
ragraf. I fråga om sedvanliga personalkredi-
ter skall man dock kunna avvika från de 
marknadsmässiga principerna. Begreppet 
sedvanliga personalkrediter kan anses omfat-
ta sådana krediter som beviljas ledningen och 
den övriga personalen på samma villkor. 

Enligt den föreslagna 1 punkten hör till den 
närmaste kretsen en fysisk person eller juri-
disk person som på grundval av ägande, op-
tionsrätt eller konverteringslån innehar eller 
kan inneha minst fem procent av kreditinsti-
tutets aktier eller andelar eller det röstetal 
som dessa medför eller motsvarande innehav 
eller rösträtt i en sammanslutning som hör till 
kreditinstitutets koncern eller i en samman-
slutning som utövar bestämmande inflytande 
i kreditinstitutet. Enligt förslaget tillämpas 
punkten dock inte om det företag som inne-
havet avser är av liten betydelse när det gäll-
er hela koncernen. Exempelvis fastighetsbo-
lagen kan tillhöra denna kategori. Finansin-
spektionen kan också till denna del meddela 
närmare tillämpningsföreskrifter med stöd av 
det 7 mom. som föreslås nedan. 

Enligt den föreslagna 2 punkten hör till ett 
kreditinstituts närmaste krets likaså med-
lemmarna i kreditinstitutets förvaltningsråd, 
medlemmarna och suppleanterna i styrelsen, 
verkställande direktören och dennes supple-
ant, revisorerna samt den som har motsva-
rande ställning i ett sådant företag som avses 
i 1 punkten. 

Enligt den föreslagna 3 punkten i momen-
tet hör till den närmaste kretsen också en i 
2 punkten avsedd persons barn samt make el-
ler den med vilken personen i fråga lever i ett 
äktenskapsliknande förhållande. Enligt för-
slaget anses den närmaste kretsen inte omfat-
ta andra nära släktingar, eftersom övervak-
ningen av sådana bestämmelser i kreditinsti-
tutet skulle vara svår och, i flertalet fall, oän-
damålsenlig. Om det är uppenbart att krediter 
som avses i paragrafen har beviljats dylika 
personer för kringgående av bestämmelserna 
i denna paragraf, kan man ingripa i saken 
med stöd av t.ex. de bestämmelser som gäller 
den allmänna lämpligheten och tillförlitlighe-
ten i fråga om medlemmarna i förvaltnings-
organen och verkställande direktören. 

Enligt den föreslagna 4 punkten i momen-
tet hör till den närmaste kretsen dessutom en 
sammanslutning eller en stiftelse om den fy-
siska person, sammanslutning eller stiftelse 
som avses i 1—3 punkten ensam eller till-
sammans med någon annan sådan person el-
ler sammanslutning har sådant bestämmande 
inflytande som avses i 1 kap. 5 § bokförings-
lagen. 
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Enligt det föreslagna 3 mom. skall kredit-
institutet föra en förteckning över de fysiska 
personer, sammanslutningar och stiftelser 
som enligt 3 mom. hör till den närmaste kret-
sen. I momentet föreskrivs dessutom att upp-
gifterna i förteckningen och förändringar i 
dem samt krediter som beviljats i förteck-
ningen nämnda fysiska personer, samman-
slutningar och stiftelser och i 1 mom. avsed-
da beslut eller villkor gällande investeringar i 
en sammanslutning skall anmälas till Finans-
inspektionen. Med stöd av det föreslagna 
8 mom. kan Finansinspektionen meddela de 
närmare föreskrifter som med tanke på tillsy-
nen behövs i fråga om förande av en förteck-
ning som avses i momentet samt i fråga om 
anmälan till Finansinspektionen av uppgifter 
som avses i momentet. 

Enligt det föreslagna nya 6 mom. tillämpas 
bestämmelserna i paragrafen också på kredi-
ter och investeringar som sådana finska fi-
nansiella institut som hör till kreditinstitutets 
konsolideringsgrupp beviljar sin närmaste 
krets. Också ett kreditinstituts holdingsam-
manslutning betraktas som ett i momentet 
avsett finansiellt institut. Avsikten med be-
stämmelsen är att säkerställa att bestämmel-
serna om kreditgivning till den närmaste 
kretsen inte kringgås genom styrande av kre-
ditgivningen via andra företag som hör till 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti-
tutet. 

Enligt det föreslagna 7 mom. kan Finansin-
spektionen vid behov meddela närmare före-
skrifter om det förfarande som skall tillämpas 
vid registreringen av beslut gällande kredit-
givning och investering som avser den när-
maste kretsen, t.ex. om de uppgifter som 
skall nämnas i styrelsens beslut, samt om 
skyldigheten att anmäla kredit- och invester-
ingsbeslut till Finansinspektionen. Enligt för-
slaget kan Finansinspektionen likaså meddela 
föreskrifter om införande av sådana fysiska 
personer, sammanslutningar och stiftelser, 
vilka enligt 2 mom. hör till den närmaste 
kretsen, i det register som avses i 3 mom.  

17 a §. Ledningen av kreditinstitut och hol-
dingsammanslutningar. Hänvisningarna i 
1—3 mom. till vice verkställande direktören 
ändras i enlighet med terminologin i lagen 
om aktiebolag till hänvisningar till verkstäl-
lande direktörens suppleant. 

19 a §. Förvärv av bestämmande inflytande 
i ett företag utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Det föreslås att till 
1 mom. på motsvarande sätt som i fråga om 
13 § 1 mom. i den ovan föreslagna lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat fogas en hänvisning till fondbolag. 

67 §. Kassareserv. Det föreslås att paragra-
fen upphävs. Samtidigt föreslås att rubriken 
för kapitlet ändras så att hänvisningen till 
kassareserven stryks. 

68 §. Generalklausul om riskkontroll. Det 
föreslås att paragrafens tillämpningsområde 
till följd av det ovan föreslagna upphävandet 
av 67 § utvidgas så, att i paragrafen hänvisas 
också till kontrollen av likviditetsriskerna. 
Finansinspektionen kan med stöd av 3 mom. 
meddela närmare föreskrifter om de krav 
som ställs på riskkontrollsystemen också när 
det gäller likviditetsriskerna. 

68 a §. Övervakningen av riskkoncentra-
tioner. Det föreslås att till lagen, i motsvarig-
het till det föreslagna 23 § i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, fo-
gas en generalklausul om övervakningen av 
riskkoncentrationer. 

Enligt det föreslagna 1 mom. i paragrafen 
skall ett kreditinstitut följa de länderrisker, 
valutarisker, ränterisker och branschrisker 
som ingår i dess affärstransaktioner samt 
ange interna gränser för dem. Enligt förslaget 
skall kreditinstitutet också lämna Finansin-
spektionen de upplysningar som behövs för 
att övervaka de koncentrationer som dessa 
risker ger upphov till. 

Enligt det föreslagna 2 mom. skall den i 
1 mom. föreskrivna skyldigheten gälla hela 
konsolideringsgruppen ifall kreditinstitutet 
omfattas av den gruppbaserade tillsynen. 

Enligt det föreslagna 3 mom. kan Finansin-
spektionen meddela närmare föreskrifter om 
innehållet beträffande anmälningsskyldighe-
ten enligt denna paragraf samt ange hur ofta 
anmälningarna skall göras. 

70 §. Begränsningar av kundriskerna. Det 
föreslås att 4 mom. 4 punkten i paragrafen 
ändras så, att de företag inom finans- och 
försäkringsbranschen som i enlighet med 
17 § lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat hör till ett konglomerat kan 
jämställas med i punkten avsedda företag 
som hör till samma konsolideringsgrupp, ef-
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tersom man på tillsynen över ett konglomerat 
också i större utsträckning skulle tillämpa be-
stämmelser motsvarande den gruppbaserade 
tillsynen gällande kreditinstitut i den omfatt-
ning som föreskrivs i nämnda paragraf. Vida-
re föreslås att tillämpningsområdet i fråga om 
punkten avgränsas så, att konsoliderings-
gruppens och finans- och försäkringskon-
glomeratets interna ansvarsförbindelser står 
utanför kundriskbegränsningarna endast till 
den del som det är fråga om ett moderföre-
tags finansiering till ett dotterföretag. Be-
stämmelsen stöder den princip som interna-
tionell tillsynspraxis förutsätter och enligt 
vilken den finansiella ställningen hos ett 
konglomerat och därtill hörande företag åt-
minstone inte utan särskild tillsyn skall kun-
na förbättras genom att man skaffar finansie-
ring till ett moderföretag via dess dotterföre-
tag, eftersom de medel som på detta sätt 
skaffats till moderföretaget skulle kunna 
överföras tillbaka till dotterföretaget såsom 
eget kapital, vilket skulle leda till en konst-
gjord förbättring av den finansiella ställning-
en.  I det nedan föreslagna 5 mom. bestäms 
dock att Finansinspektionen kan bevilja till-
stånd att avvika från de begränsningar som 
föreskrivs i paragrafen till den del som det är 
fråga om annan finansiering än i denna punkt 
avsedd intern finansiering som gäller en kon-
solideringsgrupp eller ett finans- och försäk-
ringskonglomerat.  

Till följd av den föreslagna ändringen ovan 
i 4 mom. 4 punkten föreslås att till paragra-
fen fogas ett nytt 6 mom., varvid det nuva-
rande 6 mom. blir 7 mom. Enligt nämnda 
punkt ingår i begreppet stor kundrisk också 
en konsolideringsgrupps och ett finans- och 
försäkringskonglomerats interna ansvarsför-
bindelser i sådana fall där kundrisken hänför 
sig till ett annat företag tillhörande konglo-
meratet än till kreditinstitutets dotterföretag. 
Eftersom det inte är ändamålsenligt – åtmin-
stone inte fullt ut – att i alla förekommande 
fall tillämpa i denna paragraf nämnda be-
gränsningar på dylika interna ansvarsförbin-
delser, föreslås i momentet att Finansinspek-
tionen på ansökan av ett kreditinstitut skall 
kunna bevilja tillstånd att avvika från de be-
gränsningar som föreskrivs i denna paragraf. 
Avsikten är att den föreslagna undantagsbe-
stämmelsen skall tillämpas i situationer där 

Finansinspektionen kan försäkra sig om att 
det i dylik intern finansiering inte är fråga om 
konstgjord förbättring av ett konglomerats el-
ler de därtill hörande företagens finansiella 
ställning. 

Enligt det föreslagna momentet avses mot-
svarande bestämmelser bli tillämpade också 
på interna ansvar som gäller sammanslut-
ningen av andelsbanker. 

71 a §. Interna affärstransaktioner. Det fö-
reslås att rubriken för paragrafen ändras till 
följd av det föreslagna nya 4 mom. 

Det föreslås att paragrafen struktureras på 
ett tydligare sätt så, att i 1 mom. bestäms om 
ett kreditinstituts skyldighet att, även då kre-
ditinstitutet inte är föremål för gruppbaserad 
tillsyn, anmäla affärstransaktioner som det 
ingår med företag som hör till dess närmaste 
krets. Det föreslås att anmälningsskyldighe-
ten, på samma sätt som för närvarande, skall 
gälla också affärstransaktioner som ingås av 
företag som hör till samma konsoliderings-
grupp som kreditinstitutet.  

Det föreslås att anmälningsskyldigheten 
utvidgas i 1 mom. 1 punkten så, att denna 
skyldighet gäller också ömsesidiga affärs-
transaktioner mellan företag som tillhör 
samma konsolideringsgrupp. Till övriga de-
lar föreslås att tillämpningsområdet i huvud-
sak skall motsvara 1 mom. i den nuvarande 
paragrafen så, att ett kreditinstitut till Finans-
inspektionen skall anmäla sådana affärstrans-
aktioner där motparten är 

1) ett företag som inte hör till kreditinstitu-
tets konsolideringsgrupp, men som hör till 
samma koncern som kreditinstitutet eller som 
är ett i bokföringslagen avsett ägarintressefö-
retag för kreditinstitutet eller för ett företag 
som hör till samma koncern som kreditinsti-
tutet, 

2) en sådan i lagen om pensionsstiftelser 
(1774/1995) avsedd pensionsstiftelse som 
grundats av ett arbetsgivarföretag som hör till 
kreditinstitutets konsolideringsgrupp eller till 
samma koncern eller konsolideringsgrupp 
som det och vars verksamhetskrets omfattar 
personer som är anställda hos arbetsgivarfö-
retaget, eller 

3) en i lagen om försäkringskassor 
(1164/1992) avsedd pensionskassa vars verk-
samhetskrets kan omfatta personer som är 
anställda hos ett arbetsgivarföretag som hör 
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till kreditinstitutets konsolideringsgrupp eller 
till samma koncern eller konsolideringsgrupp 
som det. 

Det föreslås att 2 mom. ändras framför allt 
i fråga om små tillsynsobjekt så, att också af-
färstransaktioner som understiger en miljon 
euro enligt den nuvarande lagen skall anmä-
las om de överstiger ett belopp som motsva-
rar 5 % av företagets kapitalbas. 

Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 
3 mom., enligt vilket i paragrafen avsedda in-
terna affärstransaktioner inte får göras på 
villkor som avviker från de villkor som all-
mänt iakttas i likadana affärstransaktioner 
mellan parter som är oberoende av varandra. 
Bestämmelsen förutsätter i praktiken ett krav 
om tillämpning av marknadspriser. På kre-
ditgivning till och annan investering av me-
del såsom eget eller främmande kapital i fö-
retag som enligt den föreslagna 16 § hör till 
kreditinstitutets närmaste krets skall dessut-
om tillämpas vad som i nämnda paragraf fö-
reskrivs om kreditgivning till den närmaste 
kretsen. Momentet innehåller dessutom en 
bestämmelse om att kravet på marknadsvill-
kor inte behöver tillämpas när koncernföre-
tagen skaffar tjänster hos ett företag inom 
koncernen. Sålunda kan man grunda ett in-
ternt tjänsteföretag för tillhandahållande av 
t.ex. bokföringstjänster, fastighetsskötsel el-
ler andra tjänster som koncernen behöver, 
varvid koncernföretagen kan köpa tjänster till 
ett pris som motsvarar kostnaderna för pro-
duktionen av dem. 

Bestämmelsen i momentet avses inte gälla 
sådana kapital- och debenturlån som ett mo-
derföretag beviljar ett dotterföretag för att 
stärka dotterföretagets kapitalstruktur samt 
inte heller på annan finansiering av ett dotter-
företag om dotterföretaget är ett finansiellt 
institut eller tjänsteföretag som hör till sam-
ma konsolideringsgrupp eller om dotterföre-
taget är ett företag inom finans- eller försäk-
ringsbranschen som hör till samma finans- 
och försäkringskonglomerat och moderföre-
taget allmänt sköter konsolideringsgruppens 
eller konglomeratets finansförvaltning. 

Den i paragrafen föreslagna anmälnings-
skyldigheten avses komplettera den anmäl-
ningsskyldighet som föreskrivs i den ovan 
föreslagna 16 § och enligt vilken kreditinsti-
tutet skall anmäla uppgifter om krediter som 

beviljats den i paragrafen definierade när-
maste kretsen och uppgifter om investeringar 
i företag som tillhör den närmaste kretsen. 
Enligt nämnda paragraf skall 3 mom. i denna 
paragraf tillämpas också på villkoren för dy-
lika krediter och investeringar som gäller den 
närmaste kretsen. 

79 §. Konsoliderad kapitalbas. Det föreslås 
att till paragrafen fogas ett nytt 6 mom. i vil-
ket på motsvarande sätt som i den föreslagna 
19 § i lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat bestäms att om kapital-
basens belopp för ett företag som hör till en 
konsolideringsgrupp överstiger kapitalbasens 
minimibelopp i fråga om företaget, får av 
denna kapitalbas beträffande den del som 
överstiger kapitalbasens minimibelopp beak-
tas endast den andel som hör till de övriga 
företagen som hör till konsolideringsgrup-
pen. Sådan kapitalbas som avses i momentet 
och som i fråga om utdelningsbarheten har 
begränsats med stöd av lag, bolagsordning 
eller stadgar eller myndighetsbeslut eller som 
i övrigt inte står till förfogande för att täcka 
förluster i andra företag inom konsolide-
ringsgruppen får enligt förslaget inte heller 
räknas till konglomeratets kapitalbas.  Ge-
nom denna bestämmelse säkerställs att i den 
konsoliderade kapitalbasen ingår endast så-
dana poster som står till förfogande för att 
täcka konsolideringsgruppens förluster. 

80 §. Skyldighet att öka kapitalbasen och 
den konsoliderade kapitalbasen. Det föreslås 
att till paragrafen fogas ett nytt 2 mom. enligt 
vilket den i paragrafen föreskrivna skyldig-
heten att öka den konsoliderade kapitalbasen 
gäller också fall där det kapitalkrav som av-
ses i lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat underskrids. 

81 §. Begränsninngar av vinstutdelningen 
till följd av soliditeten och stora kundrisker. 
Det föreslås att till paragrafen fogas ett nytt 3 
mom. enligt vilket den begränsning av an-
vändningen av vinstmedel som föreskrivs i 
paragrafen kan tillämpas också när minimi-
beloppet av kapitalbasen i fråga om ett kon-
glomerat som avses i lagen om tillsyn över 
finans- och försäkringskonglomerat inte mot-
svarar kapitalkravet enligt nämnda lag. 
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1.3. Lagen om utländska kreditinstituts 
och finansiella instituts verksamhet i 
Finland 

23 §. Likviditet. Paragrafens 1 mom. före-
slås bli upphävt i analogi med det föreslagna 
upphävandet av 67 § kreditinstitutslagen. Ef-
tersom ett moment upphävs skall rubriken för 
paragrafen enligt förslaget ändras för att bätt-
re motsvara paragrafens kvarvarande inne-
håll. 

 
 

1.4. Lagen om affärsbanker och andra 
kreditinstitut i aktiebolagsform 

2 §. Paragrafen ändras för att motsvara den 
ändring som genom lag 887/2002 har gjorts i 
lagen om aktiebolag. Enligt den föreslagna 
paragrafen skall minst en av kreditinstitutets 
stiftare och minst en styrelsemedlem samt 
verkställande direktören vara bosatta i eller, 
om en stiftare är en juridisk person, ha sin 
hemort inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. 

5 a §. I lagen föreslås en ny 5 a § med be-
stämmelser om möjligheten att bevilja verk-
ställighetstillstånd för ett kreditinstituts fu-
sion även i de fall då en borgenär har motsatt 
sig fusionen. Har en borgenär motsatt sig fu-
sion skall registermyndigheten begära Fi-
nansinspektionens utlåtande om hur ett verk-
ställande av fusionen påverkar borgenärens 
ställning och om fusionen behöver verkstäl-
las för att en stabil verksamhet skall kunna 
tryggas vid kreditinstituten. Registermyndig-
heten skall utan hinder av det som i 5 § 
3 mom. föreskrivs om villkoren för beviljan-
de av verkställighetstillstånd bevilja verkstäl-
lighetstillstånd trots att borgenären motsätter 
sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlå-
tande anser att verkställandet av fusionen inte 
försvagar borgenärens ekonomiska ställning 
och det finns ett sådant vägande skäl till att 
utan dröjsmål verkställa fusionen som en ef-
fektiv tillsyn över kreditinstituten förutsätter. 

Avsikten är att bestämmelsen skall tilläm-
pas i situationer där en borgenär inte kan på-
visa sig ha anledning att motsätta sig en fu-
sion på grund av att den egna ekonomiska 
ställningen skulle försvagas. En förutsättning 
för att bestämmelsen skall tillämpas är dess-

utom att fusionen behöver verkställas utan 
dröjsmål för att en stabil verksamhet skall 
kunna tryggas vid kreditinstituten. Bestäm-
melsen kan således tillämpas närmast i situa-
tioner där fusionen behövs för att verksam-
hetsbetingelserna för ett kreditinstitut som 
deltar i fusionen, t.ex. tillräcklig kapitaltäck-
ning eller lönsamhet eller en yrkeskunnig 
ledning, skall kunna säkerställas. 

Genom att tillämpa bestämmelsen kan 
man, i synnerhet i situationer där ett kreditin-
stitut i en svag ekonomisk ställning håller på 
att fusioneras med ett solidare kreditinstitut, 
säkerställa att ingen äventyrar fusionen bara 
för att ställa till förtret eller annars utan till-
räcklig orsak att motsätta sig. Innan Finans-
inspektionen ger det utlåtande som avses i 
momentet skall den höra såväl borgenären i 
fråga som det överlåtande kreditinstitutet.  

 
 

1.5. Sparbankslagen 

2 §. Paragrafens 2 mom. ändras på motsva-
rande sätt som den ovan föreslagna 2 § i la-
gen om affärsbanker och andra kreditinstitut i 
aktiebolagsform. 

42 §. Paragrafens 3 mom. ändras på mot-
svarande sätt som den ovan föreslagna 2 § i 
lagen om affärsbanker och andra kreditinsti-
tut i aktiebolagsform. 

73 §. I paragrafen föreslås ett nytt 4 mom. 
som motsvarar den 5 a § som ovan föreslås 
bli fogad till lagen om affärsbanker och and-
ra kreditinstitut i aktiebolagsform. 

 
 

1.6. Lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform 

2 §. Paragrafen ändras på motsvarande sätt 
som den ovan föreslagna 2 § i lagen om af-
färsbanker och andra kreditinstitut i aktiebo-
lagsform. 

3 §. Paragrafen får en tydligare struktur. I 
sak ändras lagen inte. 

23 a §. I lagen föreslås en ny 23 a § som 
motsvarar den 5 a § som ovan föreslås bli fo-
gad till lagen om affärsbanker och andra kre-
ditinstitut i aktiebolagsform samt det 73 § 
4 mom. som föreslås bli fogat till spar-
bankslagen.  
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1.7. Lagen om värdepappersföretag 

6 §. Konsolideringsgrupp. Den nuvarande 
bestämmelsen i 6 mom. upphävs i överens-
stämmelse med den ändring som ovan före-
slås i 5 § kreditinstitutslagen. I momentet fö-
reslås i stället en bestämmelse enligt vilken 
det regionala tillämpningsområdet för grupp-
baserad tillsyn i värdepappersföretag på 
samma sätt som i kreditinstitut skall bestäm-
mas enligt det som föreskrivs i de föreslagna 
nya 9 a och 9 b § i kreditinstitutslagen.  

10 §. Beviljande av verksamhetstillstånd. 
Till paragrafen fogas nya 2 och 5 mom. på 
det sätt artikel 27.1 och 27.2 i direktiv 
2002/87/EG förutsätter, varvid de nuvarande 
2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. och nuva-
rande 4 mom. blir 6 mom. Det föreslagna 
2 mom. motsvarar det nya 2 mom. som före-
slås i 11 § kreditinstitutslagen, och det före-
slagna 5 mom. motsvarar det 3 mom. som fö-
reslås i 10 § i samma lag.  

12 b §. Ledningen av värdepappersföretag 
och holdingsammanslutningar. Hänvisning-
arna i 1—3 mom. till vice verkställande di-
rektören ändras enligt terminologin i lagen 
om aktiebolag till att gälla verkställande di-
rektörens suppleant. 

15 b §. Förvärv av bestämmande inflytande 
i ett företag utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Paragrafens 1 mom. ut-
ökas med en hänvisning till fondbolag i en-
lighet med det föreslagna 13 § 1 mom. i la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat. 

31 §. Minimibeloppet av kapitalbasen och 
interna affärstransaktioner. Paragrafen ut-
ökas med ett nytt 7 mom. som motsvarar det 
nya 2 mom. som föreslås i 80 § kreditinsti-
tutslagen. Rubriken för paragrafen ändras 
dessutom på motsvarande sätt som den före-
slagna rubriken för 71 a § kreditinstitutsla-
gen. 

 
 

1.8. Lagen om Finansinspektionen 

15 §. Granskningsrätt och rätt att få upp-
gifter. I 4 mom. föreslås en sådan ändring att 
den granskningsrätt och rätt att få uppgifter 
som avses i paragrafen skall gälla också in-
hemska och utländska företag som avses i 

den föreslagna lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat. Bestämmelsen 
motsvarar 17 § i den nuvarande lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat, och med den genomförs artikel 
14.2 i direktiv 2002/87/EG som gäller tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat.  

31 §. Rätt att inspektera och få uppgifter 
om finska företag inom utländska konsolide-
ringsgrupper eller finans- och försäkrings-
konglomerat. Tillämpningsområdet för 1 och 
2 mom. utvidgas genom att momenten före-
slås bli tillämpade också på finans- och för-
säkringskonglomerat vars moderföretag finns 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. Via denna bestämmelse genomförs ar-
tiklarna 14.2 och 15 i direktiv 2002/87/EG 
som gäller finans- och försäkringskonglome-
rat.  

Till paragrafen fogas dessutom en bestäm-
melse som motsvarar det föreslagna 31 § 
2 mom. i lagen om tillsyn över finans– och 
försäkringskonglomerat. Enligt det föreslag-
na momentet skall Finansinspektionen med-
dela den tillsynsmyndighet  som ansvarar för 
tillsynen över ett konglomerat de upplys-
ningar som avses i lagrummet också i de fall 
då konglomeratet med stöd av 6 § i den 
nämnda lagen inte omfattas av finsk lag. Via 
bestämmelsen i momentet genomförs be-
stämmelserna i artikel 12 i direktiv 
2002/87/EG, som gäller finans- och försäk-
ringskonglomerat, till den del bestämmelser-
na skall tillämpas på konglomerat som inte 
omfattas av finsk lag. 

 
 

1.9. Lagen om försäkringsbolag 

1 kap.  Allmänna stadganden 
 
5 b §. I paragrafen stryks hänvisningen till 

bestämmelserna om extra tillsyn i 14 b kap. 
lagen om försäkringsbolag. Med stöd av 
hänvisningen tillämpas dessa bestämmelser 
för närvarande på ett konglomerats holding-
sammanslutning som omfattas av tillämp-
ningsområdet för lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat, om före-
tagen i försäkringsbranschen står för en stör-
re andel i konglomeratet än företagen i fi-
nansbranschen, räknat enligt 6 § 2 mom. i 



 RP 69/2004 rd  
  
    

 

57

den sistnämnda lagen. Hänvisningen blir 
onödig eftersom den nya lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat in-
nehåller de bestämmelser som behövs i frå-
gan. Av samma orsak stryks bestämmelsen 
om Försäkringsinspektionens skyldighet att 
begära utlåtande av Finansinspektionen. 

I paragrafen görs dessutom en teknisk änd-
ring genom att hänvisningarna till den nuva-
rande lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat ändras till att gälla mot-
svarande nya lag. 

 
 

2 kap.  Försäkringsbolags bildande 
 
1 a §. Paragrafens 2 mom. ändras för att 

motsvara den ändring som genom lag 
887/2002 gjordes i lagen om aktiebolag och 
den ändring som föreslås i 2 § lagen om af-
färsbanker och andra kreditinstitut i aktiebo-
lagsform. Enligt ändringen skall minst en av 
ett försäkringsbolags stiftare vara bosatt eller 
ha sin hemort i en stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, om inte social- 
och hälsovårdsministeriet beviljar undantag. 
I analogi med motsvarande bestämmelse som 
föreslås i den ovan nämnda lagen föreskrivs i 
momentet dessutom om förutsättningarna för 
undantag. 

2 a §. Till paragrafen fogas nya 2 och 
3 mom. som gäller förfarandet när ett försäk-
ringsbolag bildas och som motsvarar artik-
larna 22.1 och 23.1 i direktiv 2002/87/EG 
som gäller tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat. Enligt direktivet skall 
samråd med behöriga tillsynsmyndigheter i 
den andra berörda medlemsstaten genomfö-
ras innan auktorisation beviljas för ett försäk-
ringsföretag, om företaget har en i direktivet 
nämnd anknytning till den andra medlems-
staten. 

I 2 mom. föreskrivs att social- och hälso-
vårdsministeriet skall begära utlåtande om ett 
försäkringsbolags koncessionsansökan av 
tillsynsmyndigheten i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet , om 
det försäkringsbolag som skall bildas kom-
mer att vara dotterföretag till ett försäkrings-
företag, kreditinstitut eller värdepappersföre-
tag som har beviljats koncession i denna stat 
eller dotterföretag till moderföretaget till ett 

sådant företag eller om samma fysiska eller 
juridiska personer kommer att ha bestäm-
mande inflytande såväl i det försäkringsbolag 
som skall bildas som i ett sådant ovan nämnt 
företag. 

I direktivet nämns de frågor som medlems-
ländernas behöriga tillsynsmyndigheter sär-
skilt skall behandla i ett samrådsförfarande. 
Av denna anledning föreskrivs i 3 mom. att 
det i utlåtanden som begärs av tillsynsmyn-
digheter i en annan medlemsstat särskilt bör 
bedömas aktieägarnas lämplighet samt det 
goda anseendet och erfarenheten hos chefer 
som deltar i ledningen för ett annat företag i 
samma grupp samt överlämnas de uppgifter 
gällande ovan nämnda omständigheter som 
är relevanta när det gäller att bevilja konces-
sion eller utöva tillsyn över försäkringsbola-
get. 

5 §. Paragrafen utökas med ett 2 mom. som 
gäller förutsättningarna för att ett försäk-
ringsbolag skall beviljas koncession. Mo-
mentet skall enligt förslaget tillämpas på för-
säkringsbolag som tillhör ett sådant finans- 
och försäkringskonglomerat vars moderföre-
tag inte har hemort i Finland och som inte är 
ett konglomerat som avses i 6 § 1 eller 
2 mom. lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat. 

I det nya 2 mom. föreskrivs att ett villkor 
för att försäkringsbolaget skall beviljas kon-
cession är att en utländsk tillsynsmyndighet  
har tillräcklig behörighet att övervaka kon-
glomeratet. Alternativt bör det gå att säker-
ställa att försäkringsbolagets tillhörighet till 
ett konglomerat inte på något annat sätt även-
tyrar stabiliteten i bolagets verksamhet. Vid 
bedömningen av stabiliteten beaktas kon-
glomeratets solvens, riskkoncentrationerna, 
konglomeratets interna kontroll och riskhan-
teringsmetoder samt, i fråga om ett konglo-
merats holdingsammanslutning, ägarnas och 
ledningens lämplighet och tillförlitlighet. Till 
innehållet motsvarar momentet de föreslagna 
bestämmelserna om förutsättningarna för 
kreditinstituts koncession i 11 § 3 mom. kre-
ditinstitutslagen. 

 
2 a kap. Bedrivande av direkt för-

säkring utomlands 
 
17 §. I paragrafen görs en teknisk ändring 
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genom att hänvisningen i den ändras så att 
den motsvarar den föreslagna lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat. 

 
3 kap. Delägarskap i försäkrings-

bolag 
 
3 §. I artiklarna 24.1 och 25.1 i direktiv 

2002/87/EG som gäller tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat föreskrivs att det 
samrådsförfarande mellan tillsynsmyndighe-
terna som föreslås i 2 kap. 5 § 2 mom. skall 
utvidgas till att gälla förvärv av vissa gräns-
överskridande innehav. Tillsynsmyndighe-
terna skall höra de behöriga tillsynsmyndig-
heterna i en annan medlemsstat, om köparen 
av ett innehav är ett försäkringsföretag, ett 
kreditinstitut eller ett värdepappersföretag 
med auktorisation i en annan medlemsstat el-
ler moderföretag till ett sådant företag, eller 
en fysisk eller juridisk person som har be-
stämmande inflytande i ett sådant företag, 
och om det företag som köparen vill förvärva 
ett innehav i som resultat av detta förvärv 
skulle komma att bli ett dotterföretag till kö-
paren eller hamna under dennas bestämman-
de inflytande. 

På grund av direktivet föreslås att ett nytt 
7 mom. fogas till 3 §. Enligt momentet skall 
Försäkringsinspektionen begära ett utlåtande 
av tillsynsmyndigheten i en annan medlems-
stat, om den direkta eller indirekta andel av 
de aktier eller garantiandelar i ett försäk-
ringsbolag som den som förvärvar en andel 
som avses i direktivet har på grund av för-
värvet överstiger 10, 20, 33 eller 50 procent 
av försäkringsbolagets aktie- eller garantika-
pital på det sätt som nämns i 3 § 1 och 
2 mom.  

 
7 kap.  Bolagets ledning 

 
3 §. Paragrafens 1 mom. ändras på motsva-

rande sätt som den ovan föreslagna 2 kap. 
1 a §, så att minst en av styrelsemedlemmar-
na i ett försäkringsbolag skall vara bosatt i en 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området., om inte Försäkringsinspektionen 
beviljar undantag. I momentet föreskrivs 
dessutom, i enlighet med de motsvarande be-
stämmelser som föreslås ovan, om förutsätt-
ningarna för tillstånd. 

10 kap. Bokslut, koncernbokslut och 
täckning av ansvarsskuld 

 
11 §. I 5 mom. görs en teknisk ändring ge-

nom att hänvisningen i den ändras för att 
motsvara den föreslagna lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat. 

 
14 kap. Tillsynen över försäkrings-

bolag och över företag som 
hör till ett finans- och för-
säkringskonglomerat 

 
Kapitelrubriken ändras på grund av de fö-

reslagna 3 och 4 a §, som gäller tillsynen 
över företag som hör till ett finans- och för-
säkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat. 

3 §. Genom den bestämmelse som skrivs in 
i paragrafen utvidgas tillsynsmyndighetens 
rätt till upplysningar i enlighet med artikel 
14.2 i direktiv 2002/87/EG som gäller tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat. 
Försäkringsinspektionen skall ha rätt till upp-
lysningar inte bara av finska försäkringsbo-
lag och försäkringsholdingsammanslutningar 
utan också av inhemska och utländska före-
tag som hör till ett finans- och försäkrings-
konglomerat som avses i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, om 
Försäkringsinspektionen är samordnande till-
synsmyndighet eller i övrigt utför uppgifter 
som med stöd av den nämnda lagen hör till 
den. 

4 a §. I 1—3 mom. genomförs artikel 15 i 
direktiv 2002/87/EG som gäller tillsyn över 
finans- och försäkringskonglomerat. I arti-
keln föreskrivs om det förfarande genom vil-
ket behöriga tillsynsmyndigheter kan få upp-
gifter om verksamheten vid ett reglerat eller 
icke reglerat företag som är beläget i en an-
nan medlemsstat och ingår i ett finansiellt 
konglomerat, antingen genom att själva kon-
trollera företagets verksamhet eller genom att 
delta i den kontroll som tillsynsmyndigheter-
na i medlemsstaten i fråga utför. 

Enligt 1 mom. har Försäkringsinspektionen 
rätt att på begäran av en tillsynsmyndighet  
som övervakar försäkringsverksamheten i en 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet utföra granskningar i ett 
företag i Finland som hör till ett finans- eller 
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försäkringskonglomerat där det ingår minst 
ett försäkringsföretag med hemort i staten i 
fråga. 

Enligt 2 mom. skall Försäkringsinspektio-
nen ha rätt att utföra en granskning eller att 
delta i sådan i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, om Försäk-
ringsinspektionen har begärt detta av den till-
synsmyndighet  som övervakar försäkrings-
verksamheten i staten i fråga och denna till-
synsmyndighet  tillåter det. Granskningen 
kan gälla ett företag som hör till ett finans- 
och försäkringskonglomerat där det också 
ingår ett finskt försäkringsbolag eller en för-
säkringsförening enligt lagen om försäkrings-
föreningar. 

I 3 mom. föreskrivs att den tillsynsmyn-
dighet  som övervakar försäkringsverksam-
heten i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet kan begära av 
Försäkringsinspektionen att granskning ut-
förs i ett företag i Finland. Försäkringsin-
spektionen skall uppfylla begäran genom att 
antingen utföra granskningen själv eller låta 
den tillsynsmyndighet  som framställt begä-
ran delta i granskningen. 

I 4 mom. föreskrivs i överensstämmelse 
med artikel 12 i direktiv 2002/87/EG, som 
gäller tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat, om samarbete och utbyte av 
uppgifter mellan behöriga tillsynsmyndighe-
ter i stater inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet. Enligt direktivet skall de 
behöriga tillsynsmyndigheter som ansvarar 
för tillsynen över reglerade företag i ett fi-
nansiellt konglomerat och den behöriga till-
synsmyndighet  som utses till samordnare för 
detta konglomerat ha ett nära samarbete med 
varandra. I artikeln betonas hur viktigt det är 
med utbyte av uppgifter som är väsentliga el-
ler relevanta för tillsynen. I artikeln anges 
också de frågor gällande tillsynen som till-
synsmyndigheterna tillsammans måste se till 
att åtminstone samla in och utbyta uppgifter 
om sinsemellan. 

Enligt 4 mom. skall Försäkringsinspektio-
nen på eget initiativ meddela den tillsyns-
myndighet  som ansvarar för försäkringsin-
spektionen i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet , såvida För-
säkringsinspektionen inte avtalar något annat 
med den nämnda tillsynsmyndigheten, de 

uppgifter som i paragrafen nämns om till-
synsobjektens organisation, ekonomi, strategi 
och riskhantering. Försäkringsinspektionen 
skall dessutom på begäran av tillsynsmyn-
digheten i fråga tillställa denna andra uppgif-
ter som finns hos Försäkringsinspektionen 
och som är nödvändiga med tanke på tillsy-
nen. 

 
14 b kap.  Extra tillsyn över försäk-

ringsgrupper 
 
1 §. I artikel 28.1 i direktiv 2002/87/EG 

som gäller tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat ändras de definitioner av 
företag med ägarintresse, anknutet företag, 
försäkringsholdingbolag och försäkringshol-
dingföretag med blandad verksamhet som 
finns i artikel 1 i direktiv 98/78/EG om extra 
tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en 
försäkringsgrupp. Som företag med ägarin-
tresse och anknutna företag räknas efter änd-
ringen även företag som i enlighet med arti-
kel 12.1 i rådets sjunde direktiv om samman-
ställd redovisning (83/349/EEG) står under 
enhetlig ledning eller vars förvaltnings-, led-
nings- eller tillsynsorgan består av samma 
personer som ett annat företags. I definitio-
nen av försäkringsholdingbolag och försäk-
ringsholdingföretag med blandad verksamhet 
exkluderas företag som inte är blandade fi-
nansiella holdingföretag i den mening som 
avses i direktiv 2002/87/EG.  

I 1 mom. 4 och 5 punkten ändras definitio-
nen av företag med ägarintresse och anknutet 
företag enligt direktivet, varvid som företag 
med ägarintresse och anknutet företag också 
räknas ett företag som är knutet till ett annat 
företag på det sätt som avses i 5 § 2 mom. 
2 eller 3 punkten kreditinstitutslagen. 

I 1 mom. 9 punkten ändras definitionen av 
mångbranschholdingsammanslutning i enlig-
het med definitionen i direktivet, varvid ett 
kriterium som utesluter ett moderföretag ur 
begreppet mångbranschholdingsammanslut-
ning också skall anses vara att moderföreta-
get är en i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat avsedd holdingsam-
manslutning. 

8 §. I paragrafen föreskrivs på motsvarande 
sätt som i den föreslagna 71 a § kreditinsti-
tutslagen att transaktioner som avses i para-
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grafen inte får göras på villkor som avviker 
från de villkor som allmänt iakttas i likadana 
transaktioner mellan parter som är oberoende 
av varandra. Momentet tillämpas ändå inte 
på administrativa tjänster som koncernföre-
tagen skaffar hos ett företag inom koncernen 
och inte heller på kapital- och debenturlån 
som ett moderföretag beviljar ett dotterföre-
tag och som behövs för att stärka dotterföre-
tagets kapitalstruktur.  

 
1.10. Lagen om arbetspensionsförsäk-

ringsbolag 

1 §. Lagens tillämpningsområde. Arbets-
pensionsförsäkringsbolag skall enligt 2 § 4 
punkten i den ovan föreslagna lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat 
inte räknas som försäkringsbolag vid till-
lämpningen av den nämnda lagen. Därför ut-
ökas den förteckning i 3 mom. som anger 
vilka bestämmelser i lagen om försäkrings-
bolag som inte skall tillämpas på arbetspen-
sionsförsäkringsbolag med en hänvisning till 
de ovan föreslagna 2 kap. 5 § 2 mom. och 14 
kap. 4 a § i lagen om försäkringsbolag. 

På arbetspensionsförsäkringsbolag tilläm-
pas inte heller 2 kap. 1 a § 2 mom. eller 
7 kap. 3 § 1 mom. lagen om försäkringsbo-
lag, för vilkas del ovan föreslås lindringar i 
hemvistkraven för försäkringsbolags stiftare 
och styrelsemedlemmar. Arbetspensionsför-
säkringsbolagen verkar på nationell basis, 
och inga ändringar behöver göras i fråga om 
dem. Hemvistkraven för arbetspensionsför-
säkringsbolags stiftare och styrelsemedlem-
mar kvarstår oförändrade, eftersom bestäm-
melser som motsvarar de nuvarande be-
stämmelserna i lagen om försäkringsbolag 
tas med i 6 § 4 mom. och 9 § 3 mom. lagen 
om arbetspensionsförsäkringsbolag. 

6 §. Koncession. Till paragrafen fogas ett 
nytt 4 mom. enligt vilket en förutsättning för 
att koncession skall beviljas är att minst hälf-
ten av ett arbetspensionsförsäkringsbolags 
stiftare är bosatta i eller, om en stiftare är en 
juridisk person, har sin hemort inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, om inte 
social- och hälsovårdsministeriet beviljar un-
dantag. I momentet föreskrivs dessutom, i 
enlighet med de motsvarande bestämmelser 
som föreslås ovan, om förutsättningarna för 

tillstånd. För närvarande omfattas arbetspen-
sionsförsäkringsbolagen av en motsvarande 
bestämmelse i 2 kap. 1 a § 2 mom. lagen om 
försäkringsbolag. Bestämmelsen tas med i 
lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, ef-
tersom hemvistkravet för stiftare föreslås bli 
lindrat i den nämnda paragrafen i lagen om 
försäkringsbolag. 

9 §. Arbetspensionsförsäkringsbolagets 
förvaltningsråd och styrelse.  I 3 mom. stryks 
hänvisningen till 7 kap. 3 § 1 mom. lagen om 
försäkringsbolag där det föreskrivs om hem-
vistkraven för styrelse och verkställande di-
rektör. Eftersom bestämmelsen i lagen om 
försäkringsbolag föreslås bli ändrad, tas en 
bestämmelse som gäller arbetspensionsför-
säkringsbolag med i 12 § 2 mom. lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag. 

12 §. Särskilda behörighetsvillkor för led-
ningen. Paragrafens 1 mom. ändras inte. 

Paragrafen får ett nytt 2 mom. Enligt det 
skall minst hälften av medlemmarna i styrel-
sen och förvaltningsrådet samt verkställande 
direktören för ett arbetspensionsförsäkrings-
bolag vara bosatta inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, om inte Försäk-
ringsinspektionen beviljar undantag. I mo-
mentet föreskrivs dessutom, i enlighet med 
de motsvarande bestämmelser som föreslås 
ovan, om förutsättningarna för tillstånd. För 
närvarande omfattas arbetspensionsförsäk-
ringsbolagen av motsvarande bestämmelser i 
7 kap. 3 § 1 mom. och 7 kap. 7 § 3 mom. la-
gen om försäkringsbolag. Bestämmelsen tas 
med i lagen om arbetspensionsförsäkringsbo-
lag, eftersom hemvistkravet för medlemmar i 
styrelsen och förvaltningsrådet föreslås bli 
lindrat i lagen om försäkringsbolag. 

Paragrafens 3 och 4 mom. skall enligt för-
slaget motsvara de nuvarande 2 och 3 mom.  

Paragrafens 5 mom. motsvarar det nuva-
rande 4 mom. Momentets hänvisning till la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat ändras likväl till att gälla mot-
svarande nya lag. 

 
1.11. Lagen om försäkringsföreningar 

1 kap.  Allmänna stadganden 
 
6 a §. I paragrafen preciseras definitionen 

av tjänsteföretag för att motsvara 1 kap. 5 a § 
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lagen om försäkringsbolag. Som tjänsteföre-
tag räknas också en sammanslutning som hu-
vudsakligen producerar tjänster för en eller 
flera försäkringsföreningar genom att äga, 
besitta eller förvalta fastigheter. 

6 b §. Definitionen av försäkringsholding-
sammanslutning i lagen om försäkringsföre-
ningar ändras för att motsvara 1 kap. 5 b § 
lagen om försäkringsbolag. Dessutom tas den 
definition som för närvarande finns i 1 § 
9 punkten i 12 a kap., som gäller extra tillsyn 
över försäkringsgrupper, in i 1 kap., eftersom 
begreppet försäkringsholdingsammanslut-
ning inte förekommer bara i 12 a kap. Samti-
digt upphävs 12 a kap. 1 § 9 punkten som 
obehövlig. 

 
2 kap.  Bildande av en försäkrings-

förening 

1 §. Paragrafens 2 mom. ändras på motsva-
rande sätt som den ovan föreslagna 2 kap. 
1 a § i lagen om försäkringsbolag så att minst 
en av försäkringsföreningens stiftare skall 
vara bosatt i eller ha sin hemort i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
om inte Försäkringsinspektionen beviljar un-
dantag. I momentet föreskrivs dessutom, i 
enlighet med de motsvarande bestämmelser 
som föreslås ovan, om förutsättningarna för 
undantag.  

 
6 kap. Försäkringsföreningens led-

ning 
 
3 §. Paragrafens 1 mom. ändras på motsva-

rande sätt som den ovan föreslagna 7 kap. 3 § 
i lagen om försäkringsbolag så att minst en 
av medlemmarna i försäkringsföreningens 
styrelse skall vara bosatt i en stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, om 
inte Försäkringsinspektionen beviljar undan-
tag. I momentet föreskrivs dessutom, i enlig-
het med de motsvarande bestämmelser som 
föreslås ovan, om förutsättningarna för un-
dantag. 

Paragrafens 2 och 3 mom. ändras för att 
motsvara 7 kap. 3 § 2 mom. lagen om försäk-
ringsbolag. Styrelsen och verkställande di-
rektören skall leda försäkringsföreningen 
med yrkesskicklighet samt enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper. Den som är omyn-

dig, försatt i konkurs eller meddelats närings-
förbud får inte vara medlem av en försäk-
ringsförenings förvaltningsråd.  

Till paragrafen fogas 4 och 5 mom. med 
motsvarande bestämmelser som i 3 § 3 och 
4 mom. lagen om försäkringsbolag. Bestäm-
melserna gäller meddelande om ändringar i 
fråga om förvaltningspersoner samt tillämp-
ning av bestämmelserna om förvaltningsper-
soner på försäkringsholdingsammanslutning-
ar. 

3 a §. I paragrafen föreskrivs på motsva-
rande sätt som i 7 kap. 3 a § 1 mom. lagen 
om försäkringsbolag om en persons behörig-
het att i en försäkringsförening vara verkstäl-
lande direktör eller dennes suppleant. En så-
dan person får inte vara verkställande direk-
tör eller dennes suppleant för ett kreditinstitut 
eller värdepappersföretag som hör till samma 
koncern som försäkringsföreningen eller för 
ett kreditinstitut eller värdepappersföretag 
som hör till samma konglomerat enligt lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat som försäkringsföreningen. 

 
10 kap. Bokslut, koncernbokslut och 

täckning av ansvarsskuld 
 
4 a §. Paragrafens innehåll ändras för att 

motsvara 10 kap. 3 c § lagen om försäkrings-
bolag. Således skall också en försäkringshol-
dingsammanslutning ha tillräcklig intern 
kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem 
med beaktande av arten och omfattningen av 
försäkringsföreningens verksamhet. 

9 b §. I det nya 3 mom. tas en bestämmelse 
med som gäller upprättande av koncern-
bokslut och som motsvarar 10 kap. 11 § 
5 mom. lagen om försäkringsbolag. I sek-
torsöverskridande finans- och försäkrings-
konglomerat får koncernbokslutet upprättas i 
enlighet med 3 kap. lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat, om det är 
nödvändigt för att ge en rättvisande och till-
räcklig bild av resultatet av koncernens verk-
samhet och av dess ekonomiska ställning. 

 
11 kap. Vinstutdelning och annan 

användning av föreningens 
tillgångar 

 
8 §. Bestämmelserna om den interna kre-
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ditgivningen inom en koncern ändras för att 
motsvara bestämmelserna om försäkringsbo-
lag i 12 kap. 6 § lagen om försäkringsbolag. 
Regleringen har tidigare bara gällt koncerner 
men utsträcks nu i 1 mom. till att gälla också 
konglomerat som avses i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat. 

Enligt 2 mom. skall bestämmelserna om 
kreditgivning på motsvarande sätt tillämpas 
på ställande av borgen eller annan säkerhet 
för betalningen av en kredit som någon an-
nan beviljat. 

 
12 kap. Tillsynen över försäkrings-

föreningarna 
 
4 §. I det nya 5 mom. utökas Försäkrings-

inspektionens rätt att granska en försäkrings-
förenings och dess dottersamfunds rörelse 
och verksamhet till att gälla också en finsk 
försäkringsholdingsammanslutning och dess 
dottersamfund. Granskningsrätten motsvarar 
till innehållet 14 kap. 4 § 3 mom. lagen om 
försäkringsbolag. 

5 §. Tillsynsmyndigheternas rätt till upp-
lysningar utvidgas till att utöver försäkrings-
föreningar även omfatta finska försäkrings-
holdingsammanslutningar samt inhemska 
och utländska företag som hör till ett finans- 
och försäkringskonglomerat som avses i la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat. Genom bestämmelsen införli-
vas artikel 14.2 i direktiv 2002/87/EG som 
gäller tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat i vår lagstiftning på motsvaran-
de sätt som för försäkringsbolagens del ge-
nom 14 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag. 

 
12 a kap Extra tillsyn över försäk-

ringsgrupper 
 
1 §. I 4, 5 och 10 punkten ändras definitio-

nerna av företag med ägarintresse, anknutet 
företag och mångbranschholdingsammans-
lutning enligt artikel 28.1 i direktiv 
2002/87/EG, som gäller tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat, på motsvarande 
sätt som samma definitioner för försäkrings-
bolagens del föreslås bli ändrade i 14 b kap. 
1 § 1 mom. 4, 5 och 9 punkten lagen om för-
säkringsbolag. Punkten 9 i paragrafen upp-
hävs i enlighet med 1 kap. 6 b §. 

5 §. Paragrafens 1 mom. ändras för att mot-
svara 14 b kap. 5 § 1 mom. lagen om försäk-
ringsbolag. Den beräkning av den jämkade 
solvensen som utförs med tanke på den extra 
tillsynen över en försäkringsförening skall 
således vid sidan av andra anknutna företag 
beakta också företag som är kreditinstitut el-
ler finansiella institut enligt kreditinstitutsla-
gen eller värdepappersföretag enligt lagen 
om värdepappersföretag. 

6 §. Paragrafens 1 mom. ändras för att mot-
svara 14 b kap. 6 § 1 mom. lagen om försäk-
ringsbolag. Den beräkning av den jämkade 
solvensen som utförs med tanke på den extra 
tillsynen över en försäkringsförenings mo-
derföretag skall således vid sidan av andra 
till moderföretagen anknutna företag beakta 
också företag som är kreditinstitut eller fi-
nansiella institut enligt kreditinstitutslagen 
eller värdepappersföretag enligt lagen om 
värdepappersföretag. 

8 §. Till paragrafen fogas ett nytt 5 mom. 
som motsvarar den föreslagna 14 b kap. 8 § i 
lagen om försäkringsbolag. 

 
2.  Ikraftträdande 

Lagarna föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa, dock senast den 11 augusti 2004. 
Detta datum har satts som tidsfrist för det na-
tionella genomförandet av direktivet om till-
syn över finansiella konglomerat. De be-
stämmelser om tillsyn över konglomerats 
ekonomiska ställning som finns i 3 kap. i den 
föreslagna lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat skall likväl enligt di-
rektivet tillämpas från och med den 1 januari 
2005. Dessutom tillämpas bokslutsbestäm-
melserna i 3 kap. i den nuvarande lagen, som 
upphävs genom den föreslagna lagen, till den 
1 januari 2005.  

 
3.  Lagst if tningsordning 

Enligt regeringens uppfattning kan lagför-
slagen behandlas i vanlig lagstiftningsord-
ning. De frågor som är av betydelse för lag-
stiftningsordningen anknyter antingen till 
tvingande bestämmelser i direktivet eller 
motsvarar principer som redan tidigare har 
skrivits in i gällande kreditinstitutslagstift-
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ning.  
Det finns dock anledning att inhämta 

grundlagsutskottets utlåtande om proposi-
tionen. När lagstiftningsordningen prövas bör 
man särskilt fästa vikt vid följande punkter i 
lagförslagen.  

I 6—8 § i den föreslagna lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat in-
går en princip som är tvingande på grund av 
direktivet och enligt vilken tillsynsmyndighe-
terna i de berörda staterna sinsemellan skall 
kunna komma överens om det huvudsakliga 
ansvaret för tillsynen över multinationella 
konglomerat. Enligt lagförslaget skall princi-
pen beaktas genom att en tillsynsmyndighet  
i Finland kan låta bli att tillämpa lagen, om 
den kan säkerställa att en behörig tillsyns-
myndighet  i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet åtar sig att 
sköta dessa uppgifter. På motsvarande sätt 
kan lagen i de fall som den närmare anger 
tillämpas i andra situationer än de som med 
stöd av lag direkt hör till tillämpningsområ-
det för finsk lag, om en behörig tillsynsmyn-
dighet  i Finland åtar sig att sköta uppgifterna 
i fråga.  

I 5 § , 6 § 5 mom., 17 § 2 mom. och 22 § 
5 mom. i det nämnda lagförslaget samt i 70 § 
4 mom. i lagförslag 2 ingår nya bestämmel-

ser som tillåter en särskild prövningsrätt för 
Finansinspektionen. Denna prövningsrätt 
motsvarar till sin art och omfattning likväl de 
tvingande bestämmelserna i direktivet och 
den nivå som internationellt krävs av en god 
finanstillsyn, och prövningsrätten avviker 
inte nämnvärt från den prövningsrätt som 
nuvarande särlagstiftning ger dessa tillsyns-
myndighet er. 

I 4 § 5 mom., 20 § 5 mom. och 26 § i det 
första lagförslaget och i 16 § 7 mom., 68 a § 
3 mom. och 71 § i det andra förslaget ingår 
dessutom bestämmelser om delegering av 
normgivningsmakt. Den delegerade norm-
givningsmakt som bestämmelserna avser be-
gränsas likväl till bestämmelser och före-
skrifter som behövs för verkställandet av di-
rektivet eller som annars har karaktären av 
teknisk komplettering, och till sin omfattning 
avviker de inte avsevärt från motsvarande 
bestämmelser i den nuvarande särlagstift-
ningen. I synnerhet det bemyndigande att ut-
färda förordning som ingår i den nämnda 
20 § begränsas avsevärt av det faktum att de 
närmare föreskrifter som utfärdas genom 
förordning måste uppfylla de detaljbestäm-
melser om tillämpliga metoder för beräkning 
av kapitaltäckningen som ingår i en bilaga 
till direktivet. 
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Lagförslagen 

1.  
Lag 

om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Lagens syfte 

I denna lag bestäms om de krav som skall 
ställas på finans- och försäkringskonglome-
rats verksamhet samt om tillsynen över kon-
glomeraten. Syftet med tillsynen är att trygga 
en ostörd verksamhet på finans- och försäk-
ringsmarknaden, se till att finans- och försäk-
ringskonglomeraten leds enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper samt trygga insät-
tarnas och investerarnas ekonomiska ställ-
ning och de försäkrade förmånerna. 

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) kreditinstitut kreditinstitut som avses i 

2 § kreditinstitutslagen (1607/1993) och mot-
svarande utländska kreditinstitut, 

2) värdepappersföretag värdepappersföre-
tag som avses i 4 § lagen om värdepappersfö-
retag (579/1996) och motsvarande utländska 
värdepappersföretag, 

3) fondbolag fondbolag som avses i lagen 
om placeringsfonder (48/1999) och motsva-
rande utländska fondbolag, 

4) försäkringsbolag försäkringsbolag som 
avses i lagen om försäkringsbolag 
(1062/1979), med undantag av arbetspen-
sionsförsäkringsbolag som avses i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), 
och motsvarande utländska försäkringsbolag; 
vad som i denna lag bestäms om försäkrings-
bolag tillämpas på motsvarande sätt på för-

säkringsföreningar som avses i lagen om för-
säkringsföreningar (1250/1987), 

5) reglerade företag kreditinstitut, värde-
pappersföretag, fondbolag och försäkringsbo-
lag, 

6) företag i finansbranschen kreditinstitut, 
värdepappersföretag, i kreditinstitutslagen 
och lagen om värdepappersföretag avsedda 
tjänsteföretag och finansiella institut, fondbo-
lag och förvaringsinstitut samt med dem jäm-
förbara utländska företag, med undantag för 
sådana fondbolag och förvaringsinstitut som 
avses i 7 punkten, 

7) företag i försäkringsbranschen försäk-
ringsbolag, försäkringsholdingsammanslut-
ningar och tjänsteföretag som avses i lagen 
om försäkringsbolag och lagen om försäk-
ringsföreningar, fondbolag och förvaringsin-
stitut som är ett i denna punkt avsett företags 
dotterföretag eller ett ägarintresseföretag i 
vilket de företag som avses i denna punkt 
sammanlagt äger en större andel än de före-
tag som avses i 6 punkten samt med ovan i 
denna punkt avsedda företag jämförbara ut-
ländska företag, 

8) moderföretag företag som har bestäm-
mande inflytande i ett annat företag på det 
sätt som avses i 1 kap. 5 § bokföringslagen 
(1336/1997), 

9) dotterföretag företag där moderföretaget 
har bestämmande inflytande enligt 8 punk-
ten, 

10) ägarintresseföretag företag 
a) i vilka ett annat företag direkt eller indi-

rekt äger minst 20 procent av aktierna, med-
lemsandelarna, garantiandelarna eller bolags-
andelarna, 

b) i vilka ett annat företag har minst 
20 procent av det röstetal som aktierna, med-
lemsandelarna, garantiandelarna eller bolags-
andelarna medför och detta röstetal baserar 
sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, 



 RP 69/2004 rd  
  
    

 

65

bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara 
regler eller annat avtal, 

c) i vilka ett annat företag har rätt att utse 
eller avsätta minst en femtedel av medlem-
marna i styrelsen eller i ett organ som utser 
styrelsen, och rätten att utse baserar sig på 
samma omständigheter som röstetalet enligt 
b-punkten, eller 

d) i vilka ett annat företag har någon annan 
sådan ägarandel som skapar en varaktig för-
bindelse mellan dessa företag och som är av-
sedd att främja företagets verksamhet eller 
den verksamhet som ett företag inom samma 
koncern bedriver, 

11) företag med ägarintresse moderföretag 
och företag som har ett sådant ägarintresse i 
ett annat företag som avses i 10 punkten, 

12) konglomerats holdingsammanslutning-
ar andra än reglerade moderföretag i en före-
tagsgrupp som bildar ett finans- och försäk-
ringskonglomerat enligt 3 § 1 mom., 

13) tillsynsmyndigheter Finansinspektio-
nen, Försäkringsinspektionen och motsva-
rande tillsynsmyndigheter i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, 

14) centrala tillsynsmyndigheter 
a) myndigheter som med stöd av 6 —8 § 

eller motsvarande utländska lag är samord-
nande tillsyndmyndigheter för ett finans- och 
försäkringskonglomerat, 

b) andra tillsynsmyndigheter som har an-
svar för den gruppbaserade tillsynen över 
kreditinstitut eller värdepappersföretag som 
hör till ett konglomerat eller för den extra 
tillsynen över försäkringsbolag som hör till 
ett finans- och försäkringskonglomerat, 

c) tillsynsmyndigheter som har ansvar för 
tillsynen över sådana reglerade företag som 
hör till ett finans- och försäkringskonglome-
rat och på vilka den gruppbaserade eller extra 
tillsyn som avses i b-punkten inte tillämpas, 

d) andra tillsynsmyndigheter som har an-
svar för tillsynen över reglerade företag som 
hör till ett finans- och försäkringskonglome-
rat än sådana som avses i a—c-punkten, om 
de myndigheter som avses i a—c-punkten 
enhälligt så beslutar. 

Vid tillämpning av 1 mom. 8—11 punkten 
räknas till ägar- och röstandelarna även aktier 
och andelar som hör till en pensionsstiftelse 
enligt lagen om pensionsstiftelser 

(1774/1995) som grundats av ett arbetsgivar-
företag inom den i 3 § 2 mom. avsedda före-
tagsgruppen och vars verksamhetskrets om-
fattar personer som är anställda hos arbetsgi-
varföretaget, eller till en pensionskassa enligt 
lagen om pensionskassor (1164/1992) vars 
verksamhetskrets kan omfatta personer som 
är anställda hos ett arbetsgivarföretag inom 
företagsgruppen. 

 
3 §  

Finans- och försäkringskonglomerat 

Med finans- och försäkringskonglomerat 
(konglomerat) avses 

1) företagsgrupper i vilka företaget med 
ägarintresse är ett reglerat företag och vilka 
uppfyller samtliga följande villkor: 

a) minst ett av de företag som hör till före-
tagsgruppen är ett företag i finansbranschen 
och minst ett företag i försäkringsbranschen, 

b) den sammanräknade andel som företa-
gen i finansbranschen och den sammanräk-
nade andel som företagen i försäkringsbran-
schen står för i företagsgruppen är båda var 
för sig betydande vid beräkning enligt 4 §, 

2) företagsgrupper i vilka moderföretaget 
inte är ett reglerat företag och vilka uppfyller 
samtliga följande villkor: 

a) minst ett av moderföretagets dotterföre-
tag är ett reglerat företag, 

b) minst ett av de företag som hör till före-
tagsgruppen är ett företag i finansbranschen 
och minst ett  företag i försäkringsbranschen, 

c) den sammanräknade andel som företa-
gen i finansbranschen och den sammanräk-
nade andel som företagen i försäkringsbran-
schen står för i företagsgruppen är båda var 
för sig betydande vid beräkning enligt 4 §, 

d) den sammanräknade andel som företa-
gen i finans- och försäkringsbranschen står 
för i företagsgruppen är betydande vid be-
räkning enligt 4 §. 

Med företagsgrupp avses vid tillämpningen 
av 1 mom. 1 punkten en grupp som består av 
moderföretaget, moderföretagets dotterföre-
tag och deras ägarintresseföretag eller, om 
företaget med ägarintresse är ett annat före-
tag än moderföretaget, företaget med ägarin-
tresse och dess ägarintresseföretag, samt vid 
tillämpning av 1 mom. 2 punkten en grupp 
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som består av moderföretaget, moderföreta-
gets dotterföretag och deras ägarintresseföre-
tag.  

Utöver vad som bestäms i denna paragraf 
bildas konglomerat av 

1) sådana reglerade företag mellan vilka 
det finns en i 4 a § kreditinstitutslagen, 6 a § 
lagen om värdepappersföretag och 1 kap. 5 § 
lagen om försäkringsbolag avsedd annan be-
tydande bindning än en sådan som avses i 
denna paragraf samt dylika företags dotterfö-
retag och ägarintresseföretag, förutsatt att 
minst ett av de reglerade företagen är ett fö-
retag i finansbranschen och minst ett är ett 
företag i försäkringsbranschen, 

2) institut som enligt 3 § 1 mom. lagen om 
andelsbanker och andra kreditinstitut i an-
delslagsform (1504/2001) hör till en sam-
manslutning som avses i nämnda paragraf 
och sådana företag i försäkringsbranschen i 
vilka nämnda institut ensamma eller tillsam-
mans har sådant bestämmande inflytande 
som avses i 2 § 1 mom. 8 punkten eller som 
är ett dylikt instituts ägarintresseföretag,  
förutsatt att den sammanräknade andel som 
företagen i finans- och försäkringsbranschen 
samt den andel som företagen i båda bran-
scherna var för sig står för i en dylik grupp är 
betydande vid beräkning enligt 4 §.  

Med ett företag i toppen av ett konglomerat 
avses i denna lag företaget med ägarintresse i 
det konglomerat som avses i 1 mom. 1 punk-
ten, moderföretaget i det konglomerat som 
avses i 2 punkten i nämnda moment, i ett 
konglomerat som avses i 3 mom. 1 punkten, 
det reglerade företag som har den största ba-
lansomslutningen, samt i ett konglomerat 
som avses i 3 mom. 2 punkten sammanslut-
ningens centralinstitut. 

 
4 § 

Tröskelvärden som tillämpas på konglomerat 

Den sammanräknade andel som företagen i 
finans- och försäkringsbranschen står för i en 
företagsgrupp eller i en i 3 § 3 mom. avsedd 
grupp är betydande på det sätt som avses i 
3 § 1 mom. 2 d-punkten och 3 § 3 mom., om 
det sammanräknade beloppet av dessa före-
tags balansomslutningar överstiger 40 pro-
cent av det sammanräknade beloppet av ba-

lansomslutningarna för alla företag som hör 
till företagsgruppen. Vid tillämpningen av 
detta moment hänförs arbetspensionsförsäk-
ringsbolag inte till en företagsgrupp. 

Den sammanräknade andel som företagen i 
finansbranschen och den sammanräknade 
andel som företagen i försäkringsbranschen 
(branschandel) står för i alla de företag i fi-
nans- eller försäkringsbranschen som hör till 
företagsgruppen eller till den grupp som av-
ses i 3 § 3 mom. är vardera betydande på det 
sätt som avses i 3 § 1 mom. 1 b- eller 2 c-
punkten eller 3 § 3 mom. om minst ett av föl-
jande villkor uppfylls: 

1) det enligt 3 mom. beräknade genomsnit-
tet av andelarna av balansräkningen och ka-
pitalkravet överstiger 10 procent i båda bran-
scherna, 

2) det sammanräknade beloppet av balans-
omslutningarna för företag som hör till den 
mindre branschen överstiger 6 miljarder 
euro, 

3) rörelseintäkternas andel i de företag i fi-
nansbranschen och de företag i försäkrings-
branschen som hör till ett konglomerat över-
stiger vardera 10 procent av de sammanräk-
nade intäkterna i de företag i finans- och för-
säkringsbranschen som hör till konglomera-
tet. 

Det i 2 mom. 1 punkten avsedda genom-
snittet fås genom att man först räknar ut för-
hållandet mellan de sammanräknade balans-
omslutningarna för företagen i branschen och 
de sammanräknade balansomslutningarna för 
alla företag i finans- och försäkringsbran-
schen (relationstal 1) och förhållandet mellan 
det sammanräknade kapitalkravet för företa-
gen i branschen och det sammanräknade ka-
pitalkravet för de företag i finans- och för-
säkringsbranschen som hör till konglomeratet 
(relationstal 2) och därefter beräknar det 
aritmetiska medelvärdet av relationstalen 
1 och 2. Med kapitalkrav avses i detta mo-
ment de enligt 18 § 1 mom. beräknade kapi-
talbasens minimibelopp i ett reglerat företag 
som hör till ett konglomerat. Om gruppbase-
rad eller extra tillsyn tillämpas på det regle-
rade företaget avses med kapitalkrav det en-
ligt 18 § 2 mom. beräknade kapitalbasens 
minimibelopp. 

Om två eller flera av företagen i samma 
bransch i konglomeratet eller, vid tillämp-
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ning av 1 mom., två eller flera företag i fi-
nans- och försäkringsbranschen bildar en 
koncern som inte i väsentlig utsträckning 
omfattar företag i andra branscher och som 
upprättar ett koncernbokslut, beaktas vid till-
lämpning av bestämmelserna i 1—3 mom. i 
stället för balansräkningen koncernens ba-
lansräkning för dessa företags del. Till ba-
lansomslutningen och koncernens balansom-
slutning läggs vid tillämpningen av denna pa-
ragraf det kreditmotvärde för förbindelser 
utanför balansräkningen som beräknats enligt 
77 § kreditinstitutslagen. Av balansomslut-
ningen för ägarintresseföretag, förbindelserna 
utanför balansräkningen, kapitalkravet och 
rörelseintäkterna beaktas vid tillämpningen 
av denna paragraf ett belopp som motsvarar 
den andel som företag som hör till konglo-
meratet sammanlagt äger i ägarintresseföre-
taget. Om ägarintresset helt eller delvis grun-
dar sig på rätten att utse eller avsätta styrel-
semedlemmar, beaktas av balansomslutning-
en, förbindelserna utanför balansräkningen, 
kapitalkravet och rörelseintäkterna vid till-
lämpningen av denna paragraf ett belopp som 
motsvarar den andel som de styrelsemed-
lemmar som berörs av denna rätt utgör av det 
totala antalet styrelsemedlemmar, om det be-
lopp som beräknats på detta sätt är större än 
det belopp som beräknats på basis av ägaran-
delen.  

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
meddela närmare föreskrifter om tillämp-
ningen av denna och 5 §. 

 
5 §  

Undantag som gäller tillämpningen av trös-
kelvärden 

Om den sammanräknade andel som företa-
gen i finans- och försäkringsbranschen står 
för i konglomeratet sjunker under det trös-
kelvärde som anges i 4 § 1 mom., tillämpas 
med avvikelse från nämnda moment ett trös-
kelvärde om 35 procent på konglomeratet 
under de tre följande åren. Om den andel 
som företagen i finansbranschen eller i för-
säkringsbranschen står för i konglomeratet 
sjunker under det tröskelvärde som anges i 
4 § 2 mom. 1 eller 3 punkten tillämpas med 
avvikelse från nämnda moment ett tröskel-

värde om 8 procent på konglomeratet under 
de tre följande åren. Om det sammanräknade 
beloppet av balansomslutningarna för de fö-
retag i finansbranschen eller i försäkrings-
branschen som hör till konglomeratet sjunker 
under det tröskelvärde som anges i 4 § 
2 mom. 2 punkten, tillämpas med avvikelse 
från nämnda moment ett tröskelvärde om 
5 miljarder euro på konglomeratet under de 
tre följande åren. Den tillsynsmyndighet som 
enligt 7 eller 8 § är samordnande tillsyns-
myndighet för konglomeratet kan sedan de 
andra centrala tillsynsmyndigheterna för 
konglomeratet gett sitt samtycke därtill be-
sluta att tillämpningen av bestämmelserna i 
detta moment på konglomeratet upphör innan 
ovan avsedda tidsfrist på tre år har löpt ut. 

Den tillsynsmyndighet som med stöd av 
7 eller 8 § är samordnande tillsynsmyndighet 
kan besluta att 

1) lagen inte tillämpas på konglomeratet el-
ler att den endast tillämpas delvis, om den 
mindre branschens andel i konglomeratet 
överskrider det tröskelvärde som anges i 4 § 
2 mom. 2 punkten men underskrider det trös-
kelvärde som anges i 1 och 3 punkten i 
nämnda moment, 

2) ett företag som med hänsyn till syftet 
med tillsynen har ringa betydelse i konglo-
meratet kan lämnas obeaktat vid beräkningen 
av de tröskelvärden som avses i 4 § och i 
denna paragraf, 

3) på konglomeratet tillämpas inte denna 
lag om endast villkoret i 3 punkten av de 
villkor som ställs i 4 § 2 mom. uppfylls eller 
om det att villkoren i 4 § 1 eller 2 mom. upp-
fylls endast beror på att förbindelser utanför 
balansräkningen beaktas i enlighet med 4 § 
4 mom., 

4) lagen tillämpas inte på ett konglomerat 
innan det fortlöpande har uppfyllt tröskelvär-
dena enligt 4 § 1 och 2 mom. under minst tre 
års tid. 

Det beslut som avses i 1 mom. och 2 mom. 
1, 2 och 4 punkten kan fattas endast med 
samtycke av de andra centrala tillsynsmyn-
digheterna och endast om tillämpningen av 
lagen endast har ringa betydelse med hänsyn 
till syftet med lagen eller om det skulle vara 
olämpligt eller missvisande att tillämpa lagen 
med hänsyn till syftet med den. Det beslut 
som avses i 2 mom. 3 punkten kan fattas om 
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det inte finns särskilda skäl för att tillämpa 
lagen. 

 
6 § 

Tillämpningsområde 

Lagen tillämpas på sådana konglomerat till 
vilka åtminstone ett finskt reglerat företag 
hör ifall 

1) företaget i toppen av konglomeratet har 
sin hemort i Finland, eller 

2) företaget i toppen av konglomeratet har 
sin hemort  i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet och samtliga 
följande villkor uppfylls: 

a) i hemstaten för företaget i toppen av 
konglomeratet finns inte något reglerat före-
tag som hör till konglomeratet, 

b) ett finskt reglerat företag som hör till 
konglomeratet är verksamt i den bransch som 
beräknad enligt 4 § 2 mom. 1 punkten är 
större i konglomeratet, 

c) balansomslutningen för ett reglerat före-
tag som avses i b-punkten är större än ba-
lansomslutningen för något annat reglerat fö-
retag som hör till konglomeratet och som är 
verksamt i samma bransch samt som har 
hemort i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet. 

Lagen tillämpas dessutom på sådana andra 
än i 1 mom. avsedda konglomerat som upp-
fyller samtliga följande villkor: 

1) företaget i toppen av konglomeratet eller 
åtminstone ett av moderföretagets reglerade 
dotterföretag i det konglomerat som avses i 
3 § 1 mom. 2 punkten har hemort i Finland, 

2) företaget i toppen av konglomeratet och 
åtminstone ett av de reglerade företag som 
hör till konglomeratet har hemort i en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, 

3) Finansinspektionen och Försäkringsin-
spektionen har på det sätt som avses i 8 § 
2 mom. tillsammans kommit överens med de 
centrala tillsynsmyndigheterna om att endera 
av de förstnämnda tillsynsmyndigheterna är 
samordnande tillsynsmyndighet för konglo-
meratet och att finsk lag tillämpas på tillsy-
nen över konglomeratet. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
tillämpas lagen inte om den tillsynsmyndig-

het som med stöd av 7 § skulle vara samord-
nande tillsynsmyndighet på det sätt som av-
ses i 8 § 1 mom. har kommit överens med de 
andra centrala tillsynsmyndigheterna om att 
en behörig myndighet i en annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
tar på sig ansvaret för tillsynen över konglo-
meratet. 

Lagen tillämpas inte på sådana konglome-
rat (underkonglomerat) i vilka moderföreta-
get är dotterföretag till ett företag som hör till 
ett konglomerat som avses i denna lag eller 
motsvarande lag i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet och 
det sistnämnda konglomeratet övervakas en-
ligt denna lag eller på ett sätt som motsvarar 
denna lag.  

Den tillsynsmyndighet  som med stöd av 
7 eller 8 § är samordnande tillsynsmyndighet  
kan fatta beslut om att avvika från tillämp-
ningen av lagen i de fall som avses i 3 § 
3 mom. Beslut om avvikelse kan fattas om 
det inte finns särskilda skäl för att tillämpa 
lagen på dylika konglomerat. 

 
7 § 

Tillsynsmyndigheter 

Finansinspektionen och Försäkringsinspek-
tionen samarbetar vid tillsynen över konglo-
meraten. Finansinspektionen och Försäk-
ringsinspektionen skall dessutom samarbeta 
med andra tillsynsmyndigheter.  

Om inte något annat följer av 8 § är Fi-
nansinspektionen samordnande tillsynsmyn-
dighet för konglomerat som avses i 6 § 
1 mom. 1 punkten ifall företaget i toppen av 
konglomeratet är ett kreditinstitut, ett värde-
pappersföretag, ett fondbolag eller ett kon-
glomerats holdingsammanslutning i ett så-
dant konglomerat där den andel som företa-
gen i finansbranschen står för i konglomera-
tet är större än den andel som företagen i för-
säkringsbranschen står för vid beräkning en-
ligt 4 § 2 mom. 1 punkten. Om inte något an-
nat följer av 8 § är Försäkringsinspektionen 
samordnande tillsynsmyndighet för konglo-
merat som avses i 6 § 1 mom. 1 punkten ifall 
företaget i toppen av konglomeratet är ett 
försäkringsbolag eller ett konglomerats hol-
dingsammanslutning i ett sådant konglomerat 
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där den andel som företagen i försäkrings-
branschen står för i konglomeratet är större 
än den andel som företagen i finansbranschen 
står för vid beräkning enligt 4 § 2 mom. 
1 punkten.  

Om inte något annat följer av 8 § är Fi-
nansinspektionen samordnande tillsynsmyn-
dighet för konglomerat som avses i 6 § 
1 mom. 2 punkten ifall det reglerade företag 
som avses i punkten är ett kreditinstitut, ett 
värdepappersföretag eller ett fondbolag, och 
Försäkringsinspektionen ifall det reglerade 
företag som avses i punkten är ett försäk-
ringsbolag. 

Vad som bestäms i denna lag begränsar 
inte den andra tillsynsmyndighetens rättighe-
ter och skyldigheter att på det sätt som be-
stäms i någon annan lag övervaka ett företag 
eller en företagsgrupp som hör till ett kon-
glomerat. 

 
8 § 

Överföring av tillsynsuppgiften på en annan 
tillsynsmyndighet 

Med avvikelse från vad som bestäms i 7 § 
kan en tillsynsmyndighet som med stöd av 
7 § är samordnande tillsynsmyndighet med 
en annan tillsynsmyndighet  som avses i 7 § 
samt med en eller flera tillsynsmyndigheter i 
en annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet ingå avtal om att en till-
synsmyndighet i en annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet är sam-
ordnande tillsynsmyndighet eller om att en 
dylik annan tillsynsmyndighet delvis åtar sig 
att sköta vad som enligt denna lag ankommer 
på den samordnande tillsynsmyndigheten. Ett 
avtal om att en utländsk tillsynsmyndighet  är 
samordnande tillsynsmyndighet  kan ingås 
om företaget i toppen av konglomeratet inte 
är ett finskt reglerat företag. 

Finansinspektionen och Försäkringsinspek-
tionen kan under de förutsättningar som an-
ges i 6 § 2 mom. med en eller flera tillsyns-
myndigheter i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ingå avtal om 
att Finansinspektionen eller Försäkringsin-
spektionen är samordnande tillsynsmyndig-
het i ett konglomerat som avses i 6 § 2 mom.  

I 1 och 2 mom. avsedda avtal kan ingås om 

det finns vägande skäl därtill med hänsyn till 
en effektiv tillsyn över konglomeratet. En 
skriftlig avsiktsförklaring skall upprättas om 
avtalet. Förklaringen skall undertecknas av 
alla centrala tillsynsmyndigheter och delges 
företaget i toppen av konglomeratet.  

 
9 § 

Identifiering av ett konglomerat och dess 
holdingsammanslutning 

Ett reglerat företag som hör till ett konglo-
merat som avses i 6 § 1 mom. och som har 
hemort i Finland skall omedelbart sedan det 
fått veta att det hör till ett konglomerat un-
derrätta Finansinspektionen eller Försäk-
ringsinspektionen om detta. 

Har Finansinspektionen eller Försäkrings-
inspektionen tagit emot den anmälan som av-
ses i 1 mom. eller får de annars veta att ett 
konglomerat har bildats eller upplösts skall 
de omedelbart meddela detta till den andra 
tillsynsmyndigheten. Om den tillsynsmyn-
dighet som med stöd av 7 § skall vara sam-
ordnande tillsynsmyndighet för konglomera-
tet anser att konglomeratet hör eller upphört 
att höra till tillämpningsområdet för denna 
lag, skall den efter att ha hört de andra cen-
trala tillsynsmyndigheterna fatta beslut om 
detta och meddela det till företaget i toppen 
av konglomeratet, till de reglerade företag 
som hör till konglomeratet och som har hem-
ort i Finland, till de andra centrala tillsyns-
myndigheterna samt till Europeiska kommis-
sionen.  

Av det beslut om bildande av ett konglo-
merat som avses i 2 mom. skall framgå 

1) företaget i toppen av konglomeratet och 
dess bransch och hemort, 

2) andra företag som hör till konglomeratet, 
deras bransch och hemort, 

3) den tillsynsmyndighet som är samord-
nande tillsynsmyndighet samt andra centrala 
tillsynsmyndigheter som deltar i tillsynen 
över konglomeratet, 

4) de grunder på vilka konglomeratet anses 
uppnå de tröskelvärden som anges i 4 §, 

5) de grunder enligt vilka finsk lag tilläm-
pas på konglomeratet, om konglomeratets 
moderföretag eller inget av de reglerade före-
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tag har hemort i Finland konglomeratet har 
inte hemort i Finland. 

 
2 kap. 

Allmänna krav som gäller företag som hör 
till ett konglomerat 

10 § 

Regelbunden anmälningsskyldighet 

Företaget i toppen av konglomeratet skall 
utöver vad som bestäms någon annanstans i 
denna lag årligen lämna den samordnande 
tillsynsmyndigheten följande upplysningar: 

1) namn, adress, bransch, balansomslut-
ning, de viktigaste ägarna och deras andel av 
alla aktier eller andelar i företaget och de rös-
ter dessa medför samt styrelsemedlemmar-
nas, verkställande direktörens och revisorer-
nas namn, hemort och medborgarskap i fråga 
om de företag som hör till konglomeratet 
samt ändringar som inträffat i dessa uppgif-
ter, 

2) koncernbokslutet för konglomeratets 
moderföretag. 

Den samordnande tillsynsmyndigheten 
meddelar närmare föreskrifter om lämnandet 
av upplysningar enligt 1 mom. Innan före-
skrifterna meddelas skall de andra centrala 
tillsynsmyndigheternas utlåtande begäras om 
dem. 

11 § 

Anmälan om förvärv av aktier och andelar i 
ett konglomerats holdingsammanslutning 

Om någon har för avsikt att i ett konglome-
rats holdingsammanslutning direkt eller indi-
rekt förvärva en andel som utgör minst 
10 procent av dess aktie-, garanti- eller an-
delskapital eller som medför minst 10 pro-
cent av röstetalet för aktierna eller andelarna, 
skall Finansinspektionen eller Försäkringsin-
spektionen på förhand underrättas om för-
värvet.  

Om en andel som avses i 1 mom. ökas så 
att den uppgår till minst 20, 33 eller 50 pro-
cent av aktie-, garanti- eller andelskapitalet 
eller medför åtminstone lika stor rösträtt eller 
så att konglomeratets holdingsammanslut-

ning blir ett dotterföretag, skall den tillsyns-
myndighet som avses i 1 mom. underrättas 
också om detta förvärv. 

Vid beräkningen av den ägar- och röstandel 
som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 1 kap. 
5 § och 2 kap. 9 § 1 och 2 mom. värdepap-
persmarknadslagen (495/1989). 

En anmälan enligt 1 och 2 mom. skall ock-
så göras när innehavet sjunker under de an-
delar som anges i 1 och 2 mom. 

Den tillsynsmyndighet som mottagit en 
anmälan enligt 1, 2 eller 4 mom. skall ome-
delbart delge den samordnande tillsynsmyn-
digheten denna anmälan. 

Konglomeratets holdingsammanslutning 
skall minst en gång om året underrätta den 
samordnande tillsynsmyndigheten om de i 
1 och 2 mom. avsedda andelarnas ägare och 
hur stort innehavet är samt omedelbart anmä-
la sådana förändringar i innehavet av andelar 
som kommit till dess kännedom. 

 
12 § 

Myndighets rätt att motsätta sig förvärv 

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
inom tre månader från att ha mottagit en an-
mälan enligt 11 § förbjuda förvärvet av en 
andel, om det med hänsyn till erhållen utred-
ning om ägarnas tillförlitlighet och lämplig-
het eller annars är sannolikt att innehavet av 
andelen skulle äventyra konglomeratets hol-
dingsammanslutnings eller konglomeratets 
affärsverksamhet enligt sunda och försiktiga 
affärsprinciper. 

Om förvärv av en andel inte anmäls eller 
om andelen har förvärvats trots den samord-
nande tillsynsmyndighetens förbud, kan den 
samordnande tillsynsmyndigheten förbjuda 
att aktie- eller andelsförvärvet införs i aktie-
boken och aktieägarförteckningen eller med-
lemsförteckningen. Om den samordnande 
tillsynsmyndigheten efter att andelen har för-
värvats observerar att innehavet av andelen 
allvarligt äventyrar konglomeratets eller dess 
holdingsammanslutnings verksamhet enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper, kan den 
samordnande tillsynsmyndigheten kräva att 
det aktie- eller andelsförvärv som har införts 
i aktieboken eller aktieägarförteckningen el-
ler medlemsförteckningen skall ogiltigförkla-
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ras för högst ett år i sänder. 
Innan den samordnande tillsynsmyndighe-

ten fattar ett beslut enligt 1 och 2 mom. skall 
den begära utlåtande av de andra centrala 
tillsynsmyndigheterna. Samtycke till förvär-
vet får inte ges, om minst en av de andra cen-
trala tillsynsmyndigheterna motsätter sig för-
värvet. 

 
13 § 

Förvärv av bestämmande inflytande i ett fö-
retag utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet. 

Ett företag som hör till ett konglomerat får 
inte förvärva bestämmande inflytande enligt 
1 kap. 5 § bokföringslagen i ett kreditinstitut, 
värdepappersföretag, fondbolag eller försäk-
ringsbolag med hemort i en stat som inte hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, om inte företaget har anmält det på för-
hand till den samordnande tillsynsmyndighe-
ten eller om den samordnande tillsynsmyn-
digheten efter att ha fått anmälan har förbju-
dit förvärvet inom den tid som anges i 
2 mom. 

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
inom tre månader efter att ha mottagit en 
anmälan enligt 1 mom. förbjuda ett förvärv 
som avses i 1 mom., om det företag som är 
föremål för förvärvet hör till ett konglomerat 
och om de lagar, förordningar eller administ-
rativa föreskrifter som skall tillämpas på fö-
retaget väsentligt försvårar en effektiv tillsyn 
över konglomeratet.  

Innan den samordnande tillsynsmyndighe-
ten fattar ett beslut enligt 2 mom. skall den 
begära utlåtande av de andra centrala till-
synsmyndigheterna. Samtycke till förvärvet 
får inte ges, om minst en annan central till-
synsmyndighet motsätter sig förvärvet. 

 
14 § 

Ledningen av ett konglomerats holdingsam-
manslutning 

Styrelsen och verkställande direktören för 
ett konglomerats holdingsammanslutning 
skall leda konglomeratets holdingsamman-
slutning med yrkesskicklighet samt enligt 

sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrel-
semedlemmarna och suppleanterna samt 
verkställande direktören och dennes supple-
ant skall vara tillförlitliga personer som inte 
är försatta i konkurs och vars handlingsbehö-
righet inte har begränsats. De skall dessutom 
ha sådan allmän kännedom om finans- och 
försäkringsverksamhet som kan anses vara 
behövlig med beaktande av arten och omfatt-
ningen av konglomeratets verksamhet. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om han eller hon under de 
fem senaste åren genom en dom som har 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre senaste åren till bötesstraff 
för ett brott som kan anses visa att han eller 
hon är uppenbart olämplig som styrelsemed-
lem eller suppleant eller som verkställande 
direktör eller dennes suppleant i ett konglo-
merats holdingsammanslutning. 

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
för viss tid, högst fem år, förbjuda en person 
att vara ett konglomerats holdingsamman-
slutnings styrelsemedlem eller suppleant eller 
verkställande direktör eller dennes suppleant, 
om 

1) personen vid skötseln av sina uppgifter 
har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller 
oförsiktighet och om det är uppenbart att det-
ta allvarligt kan skada stabiliteten i konglo-
meratets verksamhet, insättarnas eller inve-
sterarnas ställning, borgenärernas fördel eller 
de försäkrade förmånerna, eller 

2) personen inte uppfyller de krav som fö-
reskrivs i 1 mom. 

Konglomeratets holdingsammanslutning 
skall omedelbart underrätta den samordnande 
tillsynsmyndigheten om utbyte av de perso-
ner som avses i 1 mom.  

 
15 § 

Revision i ett konglomerats holdingsamman-
slutning 

Till revisor för ett konglomerats holding-
sammanslutning får väljas endast en sådan 
godkänd revisor som avses i 2 § 2 punkten 
revisionslagen (936/1994). Minst en revisor 
för ett konglomerats holdingsammanslutning 
skall uppfylla kraven i 4 § revisionslagen el-
ler vara en sådan revisionssammanslutning 
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som avses i 5 § revisionslagen. 
Revisorn för ett konglomerats holding-

sammanslutning skall omedelbart till den 
samordnande tillsynsmyndigheten anmäla 
sådana omständigheter och beslut som gäller 
konglomeratets holdingsammanslutning och 
som revisorn i sitt uppdrag fått kännedom om 
och som kan anses 

1) bryta mot de skyldigheter som ett kon-
glomerats holdingsammanslutning har enligt 
denna lag, 

2) äventyra konglomeratets holdingsam-
manslutnings eller dess dotterföretags fortsat-
ta verksamhet, eller 

3) leda till en anmärkning i revisionsberät-
telsen eller till att ett nekande utlåtande ges 
om fastställande av bokslutet. 

En revisor som handlat i god tro blir inte 
ansvarig för ekonomisk skada som åtgärder 
enligt detta moment eventuellt orsakar. 

 
16 § 

Intern kontroll 

Ett konglomerats moderföretag skall ha 
med hänsyn till konglomeratets verksamhet 
tillräcklig intern kontroll och tillräckliga 
riskhanteringssystem. 

Ett konglomerats holdingsammanslutning 
samt ett företag i finans- och försäkrings-
branschen som hör till ett konglomerat skall 
ha med hänsyn till sin verksamhet tillräcklig 
intern kontroll och tillräckliga riskhanter-
ingssystem. 

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
meddela närmare föreskrifter om hur den in-
terna kontrollen och riskhanteringen skall 
ordnas samt om kraven på en tillförlitlig för-
valtning. 

 
3 kap. 

Tillsyn över konglomerats ekonomiska ställ-
ning 

17 §  

Tillämpningsområdet för tillsynen över den 
ekonomiska ställningen 

Med avvikelse från 3 § räknas vid tillämp-

ningen av bestämmelserna i 18—23 § endast 
företagen i finans- och försäkringsbranschen 
samt ett konglomerats holdingsammanslut-
ning till ett konglomerat. Av de företag som 
avses i detta moment räknas vid tillämpning-
en av bestämmelserna i 21—23 § endast 
konglomeratets moderföretag och dess dot-
terföretag samt deras i bokföringslagen av-
sedda samföretag till ett konglomerat. 

Företag som hör till ett konglomerat kan 
vid  tillämpningen  av  bestämmelserna i 
18—23 §, enligt vad den samordnande till-
synsmyndigheten beslutar, lämnas obeaktat 
ifall tillämpningen av bestämmelserna inte är 
nödvändig för uppnående av syftet med till-
synen över konglomeratet. Innan den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten fattar beslutet 
skall den begära ett utlåtande om saken av de 
andra centrala tillsynsmyndigheterna. Före-
tag som hör till ett sådant kreditinstituts eller 
värdepappersföretags konsolideringsgrupp 
som hör till ett konglomerat eller företag som 
omfattas av den extra tillsynen över försäk-
ringsbolag som hör till ett konglomerat kan 
dessutom, även utan beslut av tillsynsmyn-
digheten, lämnas obeaktat om det på grund 
av dess ringa betydelse har lämnats obeaktat 
i samband med den gruppbaserade tillsynen 
eller den extra tillsynen. 

 
18 §  

Beräkning av kapitalbasen och minimibelop-
pet av kapitalbasen i företag som hör till ett 

konglomerat 

Med kapitalbas och minimibeloppet av ka-
pitalbasen i ett företag som hör till ett kon-
glomerat avses vid tillämpningen av be-
stämmelserna i 18—23 §: 

a) den kapitalbas och det minimibelopp av 
kapitalbasen som avses i 9 kap. kreditinsti-
tutslagen, när det är fråga om ett finskt eller 
ett annat än i punkten d avsett utländskt kre-
ditinstitut, ett kreditinstituts eller ett värde-
pappersföretags holdingsammanslutning, ett 
konglomerats holdingsammanslutning där fi-
nansbranschens andel beräknad enligt 4 § 
2 mom. 1 punkten är större än försäkrings-
branschens andel, eller ett annat företag i fi-
nansbranschen som är dotterföretag eller 
ägarintresseföretag till ett kreditinstitut, ett 
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värdepappersföretag, deras holdingsammans-
lutning eller ett konglomerats holdingsam-
manslutning, 

b) den kapitalbas och det minimibelopp av 
kapitalbasen som avses i 31 § lagen om vär-
depappersföretag, när det är fråga om ett 
finskt eller ett annat än i punkten d avsett ut-
ländskt värdepappersföretag, 

c) den kapitalbas och det minibelopp av 
kapitalbasen som avses i 6 § lagen om pla-
ceringsfonder, när det är fråga om ett finskt 
eller ett annat än i punkten d avsett utländskt 
fondbolag, 

d) kapitalbasen och minimibeloppet av ka-
pitalbasen enligt bestämmelserna i de i a—c-
punkten avsedda företagens hemstat, när det 
är fråga om ett utländskt företag som motsva-
rar företagen i de nämnda punkterna och vars 
hemstat hör till Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, eller det är fråga om ett annat   
utländskt företag som motsvarar företagen i 
de nämnda punkterna och vars hemstat  för-
utsätter att dylika företag har koncession och 
ställer sådana krav på dess verksamhet som 
motsvarar de finska kraven i fråga om kapi-
taltäckningen, 

e) det verksamhetskapital och det minimi-
belopp av verksamhetskapitalet som avses i 
11 kap. lagen om försäkringsbolag, när det är 
fråga om ett inhemskt liv- eller skadeförsäk-
ringsbolag eller ett annat än i punkten g av-
sett utländskt liv- eller skadeförsäkringsföre-
tag eller återförsäkringsföretag,, 

f) det verksamhetskapital och det minimi-
belopp av verksamhetskapitalet som avses i 
10 a kap. lagen om försäkringsföreningar, när 
det är fråga om en försäkringsförening, 

g) verksamhetskapitalet och minimibelop-
pet av verksamhetskapitalet enligt bestäm-
melserna i försäkringsföretagets hemstat, när 
det är fråga om ett utländskt försäkringsföre-
tag vars hemstat hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, eller det är fråga 
om ett annat utländskt försäkringsföretag, 
vars hemstat  förutsätter att dylika företag har 
koncession och ställer sådana krav på dess 
verksamhet som motsvarar de finska kraven i 
fråga om kapitaltäckningen; om dylika be-
stämmelser tillämpas på försäkringsföretag 
men inte på återförsäkringsföretag kan verk-
samhetskapitalet och minimibeloppet av 
verksamhetskapitalet för ett återförsäkrings-

företag beräknas som om det var fråga om ett 
försäkringsföretag i nämnda hemstat, 

h) det verksamhetskapital som avses i 
11 kap. lagen om försäkringsbolag och det 
minimibelopp av kapitalbasen som avses i 
78 § kreditinstitutslagen, när det är fråga om 
en försäkringsholdingsammanslutning, ett 
tjänsteföretag, ett fondbolag eller ett förva-
ringsinstitut som avses i 2 § 7 punkten eller 
ett konglomerats holdingsammanslutning där 
försäkringsbranschens andel beräknad enligt 
4 § 2 mom. 1 punkten är större än finans-
branschens andel. 

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappers-
företag hör till en konsolideringsgrupp som 
avses i 5 § kreditinstitutslagen eller till en 
motsvarande utländsk konsolideringsgrupp, 
beaktas i de företag som hör till konsolide-
ringsgruppen i stället för den kapitalbas och 
det minimibelopp av kapitalbasen som avses 
i 1 mom. den konsoliderade kapitalbasen  
som avses i 79 § kreditinstitutslagen eller i 
motsvarande utländska lag och det minimibe-
lopp av den konsoliderade kapitalbasen som 
avses 79 a § kreditinsitutslagen eller i mot-
svarande utländska lag. Om ett försäkringsfö-
retag som hör till ett konglomerat ingår i en 
beräkning av den jämkade solvensen enligt 
14 b kap. 5 eller 6 § lagen om försäkringsbo-
lag eller i motsvarande utländska beräkningar 
av den jämkade solvensen skall i stället för 
det verksamhetskapital och det minimibelopp 
av verksamhetskapitalet som avses i 1 mom. 
beaktas det jämkade verksamhetskapitalet 
och minimibeloppet av det jämkade verk-
samhetskapitalet. Vid tillämpningen av detta 
moment kan till beräkningen av den jämkade 
solvensen hänföras endast försäkringsbolag 
och deras dotter- och ägarintresseföretag. 

 
19 § 

Kapitaltäckningskrav för konglomerat 

För tryggande av konglomeratets kapital-
täckning skall dess kapitalbas fortgående 
vara minst lika stor som minimibeloppet av 
kapitalbasen i konglomerat.  

Företaget i toppen av konglomeratet skall 
en gång i kvartalet göra en beräkning av ka-
pitaltäckningen och sända den till den sam-
ordnande tillsynsmyndigheten. Av beräk-
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ningen skall framgå den kapitalbas och det 
minimibelopp av kapitalbasen som avses i 
1 mom. samt skillnaden mellan dem. Den 
samordnande tillsynsmyndigheten kan med-
ge företaget i toppen av konglomeratet ett 
undantag från tillämpningen av detta moment 
om företaget i toppen av konglomeratet hör 
till ett annat konglomerat på vilket denna pa-
ragraf eller motsvarande lagstiftning i en an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet tillämpas, och alla företag som 
hör till det förstnämnda konglomeratet ingår i 
det sistnämnda konglomeratet. 

Företaget i toppen av konglomeratet skall 
för konglomeratet fastställa en plan för upp-
rätthållande av konglomeratets kapitaltäck-
ning. 

 
20 § 

Allmänna principer som tillämpas vid beräk-
ningen av ett konglomerats kapitaltäcknings-

krav 

Som ett konglomerats kapitalbas betraktas, 
om inte något annat följer av 2—4 mom., ett 
belopp som fås genom att kapitalbasen i de 
företag som hör till konglomeratet räknas 
samman och genom att härifrån dras av den 
interna kapitalbasen och det interna bidrag 
som uppkommit till följd av de interna af-
färstransaktionerna. Som minimibeloppet av 
kapitalbasen i ett konglomerat betraktas ett 
belopp som fås genom att minimibelopp av 
kapitalbasen i de företag som hör till kon-
glomeratet räknas samman.  

Om den sammanräknade kapitalbasen i de 
företag som hör till samma bransch i kon-
glomeratet överskrider den sammanräknade 
minimibeloppet av kapitalbasen som krävs 
av dessa företag, får av denna sammanräkna-
de kapitalbas, till den del det sammanräknade 
minimibeloppet av kapitalbasen överskrids, 
vid beräkningen av kapitaltäckningen för 
konglomeratet beaktas endast den kapitalbas 
som uppfyller både de krav som ställs på ka-
pitalbasen i kreditinstitutslagen och de krav 
som ställs på verksamhetskapitalet i lagen 
om försäkringsbolag. Vad som i detta mo-
ment bestäms om kapitalbasen och minimi-
beloppet av kapitalbasen  tillämpas på mot-
svarande sätt på den konsoliderade kapitalba-

sen och det jämkade verksamhetskapitalet 
samt på minimibeloppet av den konsolidera-
de kapitalbasen och på minimibeloppet av 
det  jämkade verksamhetskapitalet i fråga om 
företag som hör till ett sådant företags konso-
lideringsgrupp som hör till ett konglomerat 
eller som omfattas av den extra tillsynen över 
företag som hör till ett konglomerat.  

Om kapitalbasen i ett företag som hör till 
ett konglomerat överskrider det minimibe-
lopp av kapitalbasen som krävs av företaget, 
får av denna kapitalbas, till den del minimi-
beloppet av kapitalbasen överskrids, beaktas 
endast den andel som de övriga företagen 
som hör till konglomeratet står för. Sådan 
kapitalbas som avses i detta moment och som 
i fråga om utdelningsbarheten har begränsats 
med stöd av lag, bolagsordning eller stadgar 
eller myndighetsbeslut eller som i övrigt inte 
står till förfogande för att täcka förluster i 
andra företag som hör till konglomeratet får 
inte heller räknas till konglomeratets kapital-
bas till den del som företagets kapitalbas 
överskrider minimibeloppet av kapitalbasen i 
företaget. 

Om minimibeloppet av kapitalbasen i ett 
dotterföretag som hör till konglomeratet är 
större än dess kapitalbas skall skillnaden be-
aktas till fullt belopp vid beräkningen av 
konglomeratets kapitaltäckning, om inte den 
samordnande tillsynsmyndigheten i ett en-
skilt fall tillåter att skillnaden får beaktas i 
motsvarande förhållande som moderföreta-
gets ägarandel i ett dylikt företag.  

Närmare föreskrifter om beräkningen av 
konglomeratets kapitaltäckning utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet.  

 
21 § 

Kundrisker och rapportering av dem 

Med kundrisker i ett företag som hör till ett 
konglomerat avses i denna lag summan av de 
fordringar, investeringar och förbindelser 
utanför balansräkningen som hänför sig till 
en och samma fysiska eller juridiska person 
eller till en fysisk eller juridisk person som 
tillsammans med denna utgör en väsentlig 
ekonomisk intressegemenskap. Med förbin-
delser utanför balansräkningen jämställs kre-
ditförsäkring. 
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I kundriskerna ingår emellertid inte 
1) sådana poster som har dragits av från 

den i 18 § avsedda kapitalbasen i ett företag 
som hör till ett konglomerat, 

2) poster som vid köp eller försäljning av 
valuta uppkommer i samband med normal 
avveckling av en transaktion inom 48 timmar 
efter betalningen, 

3) poster som vid köp eller försäljning av 
värdepapper uppkommer i samband med 
normal avveckling av en transaktion under 
fem bankdagar efter den tidpunkt då antingen 
betalning har skett eller värdepapperen leve-
rerats, beroende på vilket som sker tidigare, 

4) de placeringsobjekt som bestämmer vär-
deutvecklingen av fondförsäkringar och som 
avses i 10 kap. 3 a § lagen om försäkringsbo-
lag. 

Med en stor kundrisk avses i denna lag 
kundrisk vars belopp utgör minst 10 procent 
av konglomeratets kapitalbas.  

Konglomeratets moderföretag skall rappor-
tera sina stora kundrisker till den samordnan-
de tillsynsmyndigheten minst fyra gånger om 
året. 

 
22 § 

Begränsningar av kundriskerna 

En kundrisk får inte stiga till ett belopp 
som överstiger 25 procent eller, om kundfö-
retaget är moder- eller dotterföretag i ett före-
tag som hör till ett konglomerat eller moder-
företagets dotterföretag, 20 procent av kon-
glomeratets kapitalbas.  

De stora kundriskerna får sammanlagt inte 
stiga till ett belopp som överstiger 800 pro-
cent av konglomeratets kapitalbas.  

Om summan av ett konglomerats kundris-
ker eller stora kundrisker överstiger den 
gräns som anges i 1 eller 2 mom., skall kon-
glomeratets moderföretag omedelbart rappor-
tera detta till den samordnande tillsynsmyn-
digheten.  

Till kundriskerna hänförs inte vid tillämp-
ningen av denna paragraf 

1) poster som hänförs till 76 § I gruppen i 
kreditinstitutslagen, om inte gruppindelning-
en uteslutande baserar sig på sådan garanti 
som avses i 6 punkten i den nämnda gruppen, 

2) sådana till 76 § II gruppen 1 och 2 punk-
ten i kreditinstitutslagen hänförliga poster 
vilkas återstående löptid är högst ett år, om 
inte gruppindelningen uteslutande baserar sig 
på garanti som avses 1 och 2 punkten i den 
nämnda gruppen; vid beräkningen av kund-
risken får dessutom lämnas obeaktat 80 pro-
cent av varje sådan post med en återstående 
löptid om mer än ett år men högst tre år som 
kan hänföras till 1 punkten i den nämnda 
gruppen, 

3) fordringar vilkas säkerhet består av en 
insättning eller därmed jämförbart annat vär-
depapper i det till ett konglomerat hörande 
företag som givit lånet eller i ett dylikt före-
tags moder- eller dotterföretag, 

4) kundrisker som hänför sig till ett dotter-
företag till ett företag som hör till ett kon-
glomerat, om dotterföretaget är ett företag i 
finans- eller försäkringsbranschen, 

5) bindande kreditlöften för en kortare tid 
än ett år och därmed jämförbara förbindelser 
som kan sägas upp utan förbehåll, 

6) masskuldebrevslån med säkerheter i of-
fentliga samfund och masskuldebrevslån med 
säkerheter i fastigheter enligt lagen om hypo-
teksbanker (1240/1999) och därmed jämför-
bara utländska masskuldebrevslån med sä-
kerheter, 

7) övriga fordringar och investeringar samt 
förbindelser utanför balansräkningen vilkas 
säkerhet består av värdepapper som den 
samordnande tillsynsmyndigheten har god-
känt och som lätt kan förvandlas till pengar, 
samt fordringar som sparbankerna och de an-
delsbanker som inte hör till sammanslutning-
en av andelsbanker har i centralinstitutet för 
dessa banker då deras kundrisker beräknas. 

Vid tillämpningen av denna paragraf anses 
en kundrisk hänföra sig till borgensmannen, 
om ett annat kreditinstitut, värdepappersföre-
tag eller försäkringsbolag har ställt proprie-
borgen för kunden. Med proprieborgen och 
insättningar enligt 4 mom. 3 punkten får jäm-
ställas kreditderivatavtal som uppfyller av 
den samordnande tillsynsmyndigheten god-
kända villkor. Vid beräkningen av konglome-
ratets kundrisker skall de kundrisker som är 
förenade med sådana samföretag som avses i 
bokföringslagen beaktas i samma förhållande 
som vid sammanställningen av samföretagets 
balansräkning med kreditinstitutets eller hol-



 RP 69/2004 rd  
  
    

 

76

dingsammanslutningens koncernbalans.  
Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 

på ansökan av konglomeratets moderföretag 
bevilja tillstånd att avvika från de begräns-
ningar som föreskrivs i denna paragraf, om 
en stor kundrisk hänför sig till något annat än 
ett i 4 mom. 4 punkten avsett kreditinstitut, 
finansiellt institut, tjänsteföretag eller försäk-
ringsbolag som hör till samma finans- och 
försäkringskonglomerat.  

Denna paragraf tillämpas inte på sådana 
stora kundrisker som konglomeratet hade när 
det bildades. Om ett konglomerats kundrisk 
eller summan av de stora kundrisker som av-
ses i 2 mom. överstiger den gräns som anges 
i denna paragraf när konglomeratet bildas, 
får kundrisken dock inte stiga från vad den 
var när konglomeratet bildades. 

Med avvikelse från vad som bestäms i 
denna paragraf tillämpas på en i 3 § 3 mom. 
2 punkten avsedd sammanslutning vad som i 
7 § 4 mom. lagen om andelsbanker och andra 
kreditinstitut i andelslagsform bestäms om 
stora kundrisker i en sammanslutning av an-
delsbanker. 

 
 

23 §  

Tillsyn över andra riskkoncentrationer 

Konglomeratets moderföretag skall årligen 
meddela den samordnande tillsynsmyndighe-
ten konglomeratets fastighets- och aktieinne-
hav samt konglomeratets strategi beträffande 
aktie- och fastighetsinnehavet och konglome-
ratets interna gränser för det totala innehavet. 
Konglomeratets moderföretag skall dessutom 
följa de länderrisker, valutakursrisker, ränte-
risker och branschrisker som ingår i konglo-
meratets affärstransaktioner samt ange inter-
na gränser för dem. Konglomeratets moder-
företag skall lämna den samordnande till-
synsmyndigheten de upplysningar som be-
hövs för att övervaka de koncentrationer som 
dessa risker ger upphov till. 

 
24 §  

Tillsyn över interna affärstransaktioner 

Finansinspektionen skall lämna den sam-

ordnande tillsynsmyndigheten upplysningar 
som den fått med stöd av 71 a § kreditinsti-
tutslagen eller 31 § lagen om värdepappers-
företag. Försäkringsinspektionen skall på 
motsvarande sätt lämna den samordnande 
tillsynsmyndigheten upplysningar som den 
fått med stöd av 14 b kap. 8 § lagen om för-
säkringsbolag eller 12 a kap. 8 § lagen om 
försäkringsföreningar.  

Den samordnande tillsynsmyndigheten 
skall dessutom begära motsvarande upplys-
ningar av de tillsynsmyndigheter som ansva-
rar för tillsynen över utländska reglerade fö-
retag som hör till ett konglomerat. 

 
 
 

25 §  

Sanering av ett konglomerats verksamhet 

Om det på basis av den beräkning som av-
ses i 19 § konstateras att konglomeratets ka-
pitaltäckning är negativ eller att kapitaltäck-
ningen äventyras, skall företaget i toppen av 
konglomeratet inom en av den samordnande 
tillsynsmyndigheten bestämd tid för godkän-
nande tillställa tillsynsmyndigheten en plan 
för att återställa konglomeratets kapitaltäck-
ning. 

Planen för att återställa kapitaltäckningen 
skall innehålla 

1) förslag till åtgärder som behövs för att 
återställa kapitaltäckningen, 

2) en utredning om på vilket sätt de före-
slagna åtgärderna antas påverka insättarnas 
och investerarnas ekonomiska ställning och 
de försäkrade förmånerna på ett betryggande 
sätt, 

3) den tid inom vilken åtgärderna avses bli 
vidtagna. 

Om planen för att återställa kapitaltäck-
ningen inte har kunnat genomföras inom den 
i 2 mom. utsatta tiden eller om de åtgärder 
som ingår i planen uppenbarligen inte räcker 
till för att trygga insättarnas och investerar-
nas ekonomiska ställning och de försäkrade 
förmånerna, skall den samordnande tillsyns-
myndigheten anmäla detta till de behöriga 
tillsynsmyndigheter som ansvarar för tillsy-
nen över de reglerade företag som hör till ett 
konglomerat. 
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26 § 

Närmare föreskrifter 

Den samordnande tillsynsmyndigheten kan 
meddela sådana närmare föreskrifter om till-
lämpningen av detta kapitel som behövs för 
att uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/87/EG om extra tillsyn 
över kreditinstitut, försäkringsföretag och 
värdepappersföretag i ett finansiellt konglo-
merat och om ändring av rådets direktiv 
73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 
92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
98/78/EG och 2000/12/EG samt för tillsynen 
nödvändiga närmare föreskrifter om uppfyl-
landet av den anmälningsskyldighet som an-
ges i 19 § 2 mom., 21 § 4 mom. och 23 §. 

 
4 kap. 

Bokslut 

27 §  

Ett konglomerats holdingsammanslutnings 
bokslut 

Ett konglomerats holdingsammanslutnings 
räkenskapsperiod är ett kalenderår. När ett 
konglomerat inleder eller avslutar sin verk-
samhet får räkenskapsperioden vara kortare 
eller längre än ett kalenderår, dock högst 
18 månader. 

Ett konglomerats holdingsammanslutnings 
bokslut skall upprättas inom tre månader från 
räkenskapsperiodens utgång.  

 
28 §  

Koncernbokslut 

Om en koncerns moderföretag är ett kon-
glomerats moderföretag enligt denna lag och 
denna lag tillämpas på konglomeratet, till-
lämpas på upprättandet av koncernbokslut 
vad som bestäms nedan i detta kapitel. 

Sådana koncernföretags bokslut på vilka 
tillämpas 4 kap. kreditinstitutslagen eller 
10 kap. lagen om försäkringsbolag får sam-
manställas med koncernbokslutet utan att de 

bokslutsprinciper som dessa bestämmelser 
förutsätter ändras. 

Ett i 2 mom. avsett koncernföretags dotter-
företag och intresseföretag behöver inte 
sammanställas med koncernbokslutet med 
iakttagande av vad som bestäms om upprät-
tandet av ett sådant koncernföretags kon-
cernbokslut. 

I koncernbalansräkningen skall särskilt för 
sig anges tillgångarna och skulderna för före-
tagen i finansbranschen, företagen i försäk-
ringsbranschen och konglomeratets holding-
sammanslutning och i koncernresultaträk-
ningen på motsvarande sätt särskilt för sig in-
täkterna och kostnaderna för företagen i fi-
nansbranschen, företagen i försäkringsbran-
schen och konglomeratets holdingsamman-
slutning.  

 
29 § 

Närmare bestämmelser, anvisningar, utlå-
tanden och tillstånd 

Närmare bestämmelser om scheman för ba-
lansräkningen och resultaträkningen, finansi-
eringsanalysen, upplysningarna i noterna till 
balansräkningen, resultaträkningen och fi-
nansieringsanalysen och i verksamhetsberät-
telsen, scheman för koncernbalansräkningen 
och koncernresultaträkningen och koncer-
nens finansieringsanalys, upplysningarna i 
noterna till koncernbalansräkningen, kon-
cernresultaträkningen och koncernens finan-
sieringsanalys samt balansspecifikationerna 
och specifikationerna av noterna utfärdas ge-
nom förordning av statsrådet. Finansinspek-
tionen kan dessutom ge utlåtanden och an-
visningar om hur bestämmelserna i detta ka-
pitel skall tillämpas på en sådan koncern som 
avses i detta moment vars moderföretag en-
ligt bokföringslagen är ett kreditinstitut, ett 
värdepappersföretag eller ett sådant konglo-
merats holdingsammanslutning där den andel 
som företagen i finansbranschen står för i 
konglomeratet är större än den andel som fö-
retagen i försäkringsbranschen står för vid 
beräkning enligt 4 § 2 mom. 1 punkten, samt 
på ansökan av ett dylikt moderföretag av sär-
skilda skäl bevilja tillstånd att för viss tid av-
vika från bestämmelserna i detta kapitel, om 
undantaget behövs för att ge en rättvisande 
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och tillräcklig bild av koncernens resultat och 
ekonomiska ställning. 

Vad som i 1 mom. bestäms om Finansin-
spektionens rätt att ge anvisningar, utlåtan-
den och tillstånd tillämpas på motsvarande 
sätt på Försäkringsinspektionen, om koncer-
nens moderföretag är ett försäkringsbolag el-
ler ett sådant konglomerats holdingsamman-
slutning där företagen i försäkringsbranschen 
står för en andel i konglomeratet som beräk-
nad på det sätt som nämns i momentet är 
större än den andel som företagen i finans-
branschen står för.  

Innan anvisningar, utlåtanden och tillstånd 
som avses i 1 och 2 mom. ges skall tillsyns-
myndigheten inhämta utlåtande av den andra 
tillsynsmyndigheten samt, om saken är av 
betydelse för den allmänna tillämpningen av 
bokföringslagen eller bokföringsförordning-
en eller lagen om aktiebolag eller lagen om 
andelslag, av bokföringsnämnden. 

 
30 §  

Tillämpning av internationella redovisnings-
standarder 

På företag som upprättar bokslut eller kon-
cernbokslut i enlighet med internationella re-
dovisningsstandarder tillämpas inte vad som 
bestäms i detta kapitel. Genom förordning av 
statsrådet kan dock bestämmelser utfärdas 
om lämnande av tilläggsuppgifter som inte 
förutsätts enligt de internationella redovis-
ningsstandarderna. 

 
5 kap. 

Tillsynsmyndigheternas uppgifter 

31 § 

Den samordnande tillsynsmyndighetens upp-
gifter 

Den samordnande tillsynsmyndigheten har 
till uppgift att 

1) övervaka att företag som hör till ett kon-
glomerat fullgör sina skyldigheter enligt 
denna lag, 

2) tillsammans med de andra centrala till-
synsmyndigheterna minst en gång per år göra 

en bedömning av hur klar konglomeratets 
struktur är med tanke på tillsynen, av organi-
sationens funktion, den interna kontrollens 
tillräcklighet, de verkningar som konglome-
ratets interna affärstransaktioner har på kon-
glomeratets reglerade företag, konglomera-
tets riskkoncentrationer samt kapitalbasens 
och risktäckningskapacitetens tillräcklighet, 

3) samordna tillsynen över konglomeratet 
och tillsammans med de andra centrala till-
synsmyndigheterna årligen utarbeta en plan 
för tillsynen över konglomeratet, 

4) i samarbete med de andra centrala till-
synsmyndigheterna utarbeta en plan för för-
farandet i krissituationer, 

5) meddela företag som hör till ett konglo-
merat anvisningar för iakttagandet av denna 
lag, 

6) be att den andra tillsynsmyndigheten ut-
för granskning i de till ett konglomerat hö-
rande företag som står under dennas tillsyn 
så ofta och i den omfattning som behövs för 
tillsynen över konglomeratet utöver den till-
syn som den andra tillsynsmyndigheten an-
nars utövar med stöd av den lagstiftning som 
gäller den samt själv utföra granskning i de 
till ett konglomerat hörande företag som inte 
annars står under offentlig tillsyn eller i vilka 
den andra tillsynsmyndigheten inte inom skä-
lig tid sedan ovan avsedda begäran inkommit 
har utfört granskningen, och 

7) göra nödvändiga framställningar till de 
andra tillsynsmyndigheterna om de åtgärder 
som den samordnande tillsynsmyndigheten 
anser motiverade på grundval av de upplys-
ningar som erhållits om ett konglomerat. 

Innan den samordnande tillsynsmyndighe-
ten meddelar en anvisning enligt 1 mom. 
5 punkten skall den begära de andra till-
synsmyndigheternas utlåtande om anvisning-
en samt på förhand meddela den andra till-
synsmyndigheten om granskning enligt 
6 punkten av ett tillsynsobjekt som övervakas 
av sistnämnda tillsynsmyndighet. 

 
32 §  

Utbyte av information mellan tillsynsmyn-
digheterna 

Den samordnande tillsynsmyndigheten 
skall omedelbart tillställa de övriga tillsyns-
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myndigheterna beslut som den fattat med 
stöd av denna lag, anmälningar som den er-
hållit med stöd av denna lag och andra upp-
lysningar som är viktiga för tillsynen över ett 
konglomerat samt utredningar och planer 
som utarbetats med stöd av 31 §.  

Finansinspektionen och Försäkringsinspek-
tionen skall på eget initiativ tillställa den 
samordnande tillsynsmyndigheten upplys-
ningar som behövs för fullgörandet av upp-
gifterna enligt 31 § samt viktiga beslut som 
fattats om tillsynsobjekten och påföljder för 
tillsynsobjekten. Dessutom skall Finansin-
spektionen och Försäkringsinspektionen på 
begäran av den samordnande tillsynsmyn-
digheten tillställa denna andra upplysningar 
som finns hos tillsynsmyndigheten och som 
är nödvändiga med tanke på tillsynen över 
konglomeratet. 

Utöver utbytet av upplysningar som är 
nödvändiga med tanke på tillsynen över ett 
konglomerat skall Finansinspektionen och 
Försäkringsinspektionen på eget initiativ till-
ställa varandra och andra tillsynsmyndigheter 
som ansvarar för tillsynen över företag som 
hör till ett konglomerat upplysningar som de 
erhållit vid tillsynen och som kan ha avgö-
rande betydelse med tanke på den andra till-
synsmyndighetens tillsynsuppgifter. 

 
 
 

6 kap. 

Särskilda bestämmelser 

33 §  

Tystnadsplikt 

Den som i egenskap av medlem eller sup-
pleant i ett organ inom ett företag som hör till 
ett konglomerat eller inom dess ombud eller 
inom något annat företag som agerar på upp-
drag av ett företag som hör till konglomeratet 
eller i egenskap av anställd hos dessa eller 
vid utförande av någon uppgift på uppdrag 
av dem har fått kännedom om den ekono-
miska situationen hos någon kund till ett fö-
retag som hör till konglomeratet eller hos nå-
gon annan person med anknytning till företa-
gets verksamhet eller om någons personliga 

förhållanden eller om en affärs- eller yrkes-
hemlighet, är skyldig att hemlighålla saken, 
om inte den till vars förmån tystnadsplikten 
har bestämts ger sitt samtycke till att saken 
röjs. Uppgifter som skall hållas hemliga får 
inte heller lämnas till bolagsstämma, andels-
stämma eller fullmäktige eller till aktieinne-
havare eller medlemmar som deltar i stäm-
man eller mötet. Om tystnadsplikten i ett 
kreditinstitut som hör till ett konglomerat och 
i ett företag som hör till dess konsoliderings-
grupp, i ett värdepappersföretag och i ett fö-
retag som hör till dess konsolideringsgrupp, i 
ett fondbolag, ett försäkringsbolag, en för-
säkringsholdingsammanslutning och i ett 
tjänsteföretag enligt 1 kap. 5 b § lagen om 
försäkringsbolag bestäms särskilt. 

Ett företag enligt 1 mom. som hör till ett 
konglomerat är skyldigt att lämna ut uppgif-
ter som avses i 1 mom. till åklagar- och för-
undersökningsmyndigheterna för utredning 
av brott samt till andra tillsynsmyndigheter 
som enligt lag har rätt att få sådana uppgifter. 

Ett företag enligt 1 mom. som hör till ett 
konglomerat har rätt att lämna uppgifter som 
avses i 1 mom. till en sammanslutning som 
hör till samma konglomerat för kundbetjä-
ning och annan skötsel av kundförhållanden, 
marknadsföring samt konglomeratets risk-
hantering. Vad som ovan i detta moment be-
stäms om lämnande av uppgifter gäller inte 
utlämnande av känsliga uppgifter enligt 11 § 
personuppgiftslagen.  

 
 
 

34 §  

Skyldighet för ett företag som hör till ett kon-
glomerat att lämna upplysningar till företa-

get i toppen av konglomeratet 

Företag som hör till ett konglomerat skall 
utan hinder av vad som bestäms någon an-
nanstans i lag vara skyldiga att lämna företa-
get i toppen av konglomeratet upplysningar 
som det behöver för fullgörandet av sina 
skyldigheter enligt denna lag. Företaget i 
toppen av konglomeratet har samma tyst-
nadsplikt som det företag som lämnat upp-
lysningarna. 
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35 § 

Vite och andra befogenheter 

Om ett företag som hör till ett konglomerat 
inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 
denna lag, kan den tillsynsmyndighet som 
övervakar företaget eller, om företaget inte 
på något annat sätt än med stöd av denna lag 
står under offentlig tillsyn, den samordnande 
tillsynsmyndigheten vid vite ålägga företaget 
att fullgöra en sådan skyldighet. 

På utdömande av vite tillämpas vad som 
särskilt bestäms om utdömande av vite som 
den i 1 mom. avsedda tillsynsmyndigheten 
förelagt. 

Utöver vad som bestäms i denna lag gäller 
i fråga om Finansinspektionens tillsynsbefo-
genheter i egenskap av samordnande till-
synsmyndighet med avseende på ett konglo-
merats holdingsammanslutning vad som be-
stäms i lagen om Finansinspektionen 
(587/2003) och i fråga om Försäkringsin-
spektionens tillsynsbefogenheter i egenskap 
av samordnande tillsynsmyndighet med av-
seende på ett konglomerats holdingsamman-
slutning vad som bestäms i lagen om försäk-
ringsbolag. 

 
36 § 

Straffbestämmelser 

Den som uppsåtligen i strid med i 12 eller 
13 § förvärvar aktier eller andelar skall, om 
inte gärningen är ringa eller strängare straff 
för den föreskrivs någon annanstans i lag, för 
brott mot bestämmelserna om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat dömas till 

böter. 
 
 

37 § 

Skadeståndsskyldighet 

Styrelsemedlemmarna, förvaltningsrådets 
medlemmar och verkställande direktören i ett 
konglomerats holdingsammanslutning är 
skyldiga att ersätta en skada som de i sitt 
uppdrag uppsåtligen eller av vållande har or-
sakat genom brott mot denna lag eller för-
ordningar eller bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den. 

 
 

38 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den      20  . Genom 
denna lag upphävs lagen den 25 januari 2002 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat (44/2002). Bestämmelserna i 3 kap. 
i den upphävda lagen tillämpas dock till den 
1 januari 2005. Bestämmelserna i 3 och 
4 kap. i denna lag tillämpas från och med den 
1 januari 2005. 

Om konglomeratets stora kundrisker 
överskrider den gräns som anges i 22 § 1 el-
ler 2 mom. när lagen träder i kraft, tillämpas 
på konglomeratet inte vad som bestäms i 
nämnda moment. Konglomeratets kundrisker 
eller det sammanräknade beloppet av de stora 
kundrisker som avses i den nämnda paragra-
fens 2 mom. får i dessa fall dock inte öka 
från den nivå de hade när lagen trädde i kraft. 
 

————— 
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2. 
Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 67 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 1683/1995 och 1340/1997, 
ändras 5 § 5 mom., 8 §, 10 § 2 mom., 16 § 1 mom., 17 a § 1—3 mom., 19 a § 1 mom., ru-

briken för 7 kap., 68 § 1 mom., 70 § 4 mom. 4 punkten samt rubriken för och 1 och 2 mom. i 
71 a §, av dessa lagrum 5 § 5 mom., 16 § 1 mom., 19 a § 1 mom. samt rubriken för och 1 och 
2 mom. i 71 a § sådana de lyder i lag 45/2002, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 69/2003 
och lag 588/2003, 10 § 2 mom. och 17 a § 1—3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 588/2003, 
68 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1340/1997 och 70 § 4 mom. sådant det lyder i lag 
75/2003, samt 

fogas till lagen nya 9 a och 9 b §, till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 588/2003, ett nytt 
3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 11 §, sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 949/1996 och i nämnda lag 588/2003, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 
4 mom. blir 4 och 5 mom., till 16 §, sådan den lyder i nämnda lag 45/2002, nya 2 och 3 mom., 
varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 4 och 5 mom., samt nya 6 och 7 mom., till lagen nya 
68 a §, till 70 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 588/2002 och 75/2003, ett nytt 
6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., till 71 a §, sådan den lyder i nämnda lag 
45/2002, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 79 §, sådan den lyder 
i nämnda lag 1340/1997, ett nytt 6 mom., till 80 §, sådan den lyder i nämnda lag 558/2003, ett 
nytt 2 mom., och till 81 §, sådan den lyder i nämnda lag 1340/1997 och 75/2003, ett nytt 
3 mom., som följer: 

 
5 § 

Koncern och konsolideringsgrupp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms ovan betraktas vid 

tillämpningen av 16 § 4 mom. samt 21, 
22 och 65 d § i denna lag som en konsolide-
ringsgrupps moderföretag och ett finansiellt 
institut, om inte Finansinspektionen beslutar 
något annat i ett enskilt fall, ett konglomerats 
holdingsammanslutning enligt lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglomerat 
(  /  ) när företagen i finansbranschen står för 
en andel i konglomeratet som beräknad i en-
lighet med 4 § 2 mom. 1 punkten i nämnda 
lag är större än den andel som företagen i 
försäkringsbranschen står för, och som en 
konsolideringsgrupps dotterföretag fondbo-

lag och förvaringsinstitut enligt lagen om 
placeringsfonder (48/1999) där konsolide-
ringsgruppens moderföretag har bestämman-
de inflytande enligt 2 mom. 1 punkten. Innan 
Finansinspektionen fattar ett beslut som av-
ses i detta moment skall den begära utlåtande 
i ärendet av de andra centrala tillsynsmyn-
digheterna. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Firma 

Andra än depositionsbankerna, Finlands 
Bank och Nordiska Investeringsbanken får 
inte i sin firma använda benämningen 
”bank”, om det inte är uppenbart att använd-
ningen av ordet inte på ett missvisande sätt 
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hänvisar till depositionsbankernas verksam-
het. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
får ett företag i sin firma använda en hänvis-
ning till firman i fråga om en depositions-
bank som hör till samma koncern, konsolide-
ringsgrupp eller finans- och försäkringskon-
glomerat som företaget. Ett företag som hör 
till sammanslutningen av andelsbanker får 
dessutom i sin firma använda en hänvisning 
till andelsbankerna. 

Vad som bestäms ovan i denna paragraf 
gäller även bifirma och sekundärt känneteck-
en. 

 
 

9 a § 

Regionalt tillämpningsområde för bestäm-
melser som tillämpas på en konsoliderings-

grupp 

Vad som i denna lag föreskrivs om en kon-
solideringsgrupp tillämpas på en konsolide-
ringsgrupp till vilken åtminstone ett finskt 
kreditinstitut hör och 

1) vars moderföretag har hemort i Finland, 
eller 

2) vars moderföretag har hemort i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området och följande båda av de följande 
villkoren uppfylls: 

a) i moderföretagets hemstat finns inte ett 
kreditinstitut som hör till konsoliderings-
gruppen, 

b) balansomslutningen för ett finskt kredit-
institut som hör till konsolideringsgruppen är 
större än balansomslutningen för något annat 
kreditinstitut som har hemort i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. 

Lagen tillämpas dessutom på sådana andra 
än i 1 mom. avsedda konsolideringsgrupper 
som uppfyller samtliga följande villkor: 

1) konsolideringsgruppens moderföretag 
eller åtminstone ett kreditinstitut som hör till 
konsolideringsgruppen har hemort i Finland, 

2) konsolideringsgruppens moderföretag 
och åtminstone ett kreditinstitut som hör till 
konsolideringsgruppen har hemort i en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, 

3) Finansinspektionen har på det sätt som 
avses i 9 b § 2 mom. kommit överens med de 
tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen 
över de utländska kreditinstitut som hör till 
konsolideringsgruppen om att Finansinspek-
tionen är ansvarig tillsynsmyndighet för den 
gruppbaserade tillsynen och att finsk lag till-
lämpas på den gruppbaserade tillsynen. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
tillämpas lagen inte om Finansinspektionen 
har kommit överens med de andra tillsyns-
myndigheter som svarar för tillsynen över de 
utländska kreditinstitut som hör till konsoli-
deringsgruppen om att en behörig tillsyns-
myndighet  i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet tar på sig an-
svaret för den gruppbaserade tillsynen. 

 
 

9 b § 

Överföring av tillsynsuppgiften på en annan 
tillsynsmyndighet 

Med avvikelse från vad som bestäms i 
9 a § kan Finansinspektionen med en eller 
flera tillsynsmyndigheter i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet ingå avtal om att en tillsynsmyndighet i 
en annan stat som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet är ansvarig till-
synsmyndighet  för den gruppbaserade tillsy-
nen. Ett i momentet avsett avtal kan ingås om 
moderföretaget i konsolideringsgruppen inte 
är ett finskt reglerat företag. 

Finansinspektionen kan enligt villkoren i 
9 a § 2 mom. med en eller flera tillsynsmyn-
digheter i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ingå avtal om 
att Finansinspektionen är ansvarig tillsyns-
myndighet  för den gruppbaserade tillsynen i 
en konsolideringsgrupp som avses i 9 a § 
2 mom.   

I 1 och 2 mom. avsedda avtal kan ingås om 
det finns vägande skäl därtill med hänsyn till 
en effektiv gruppbaserad tillsyn. En skriftlig 
avsiktsförklaring skall upprättas om avtalet 
och denna förklaring skall undertecknas av 
alla tillsynsmyndigheter som svarar för till-
synen över de kreditinstitut som hör till kon-
solideringsgruppen samt delges moderföreta-
get i konsolideringsgruppen.  
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10 §  

Koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
Insättningsgarantifondens utlåtande skall 

begäras om en depositionsbanks konces-
sionsansökan. Dessutom skall begäras ett ut-
låtande från ersättningsfonden för investerar-
skydd, om kreditinstitutet enligt sin bolags-
ordning kan tillhandahålla investeringstjäns-
ter.  

Om koncession söks av en sammanslutning 
som är dotterföretag till ett kreditinstitut, 
värdepappersföretag eller försäkringsbolag 
med verksamhetstillstånd i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet eller av ett dotterföretag till ett sådant 
kreditinstituts, värdepappersföretags eller 
försäkringsbolags moderföretag, skall utlå-
tande av den statens berörda tillsynsmyndig-
het begäras. På samma sätt skall förfaras om 
samma fysiska eller juridiska personer har 
bestämmande inflytande såväl i den konces-
sionssökande sammanslutningen som i det 
ovan angivna kreditinstitutet, värdepappers-
företaget eller försäkringsbolaget. I begäran 
om utlåtande som avses i detta moment skall 
den som ger utlåtande uppmanas att särskilt 
bedöma aktieägarnas lämplighet samt det 
goda anseendet och erfarenheten hos direktö-
rer som ingår i ledningen för en annan enhet i 
samma grupp samt att överlämna de uppgif-
ter om ovan nämnda omständigheter som är 
relevanta när det gäller att bevilja koncession 
eller utöva tillsyn över kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
11 § 

Beviljande av koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kreditinstitutet hör till en sådan konso-

lideringsgrupp på vilken med stöd av 9 a § 
finsk lag inte tillämpas, är en ytterligare för-
utsättning för beviljande av koncession att 
man kan säkerställa att en utländsk tillsyns-
myndighet  har tillräcklig behörighet att 
övervaka hela konsolideringsgruppen på ett 
sätt som motsvarar denna lag eller att kredit-
institutets tillhörighet till en sådan konsolide-

ringsgrupp inte på något annat sätt äventyrar 
stabiliteten i kreditinstitutets verksamhet.  
Kreditinstitutets tillhörighet till en konsolide-
ringsgrupp som avses i detta moment anses 
äventyra stabiliteten i kreditinstitutets verk-
samhet, såvida det inte kan visas att den kon-
soliderade soliditeten, de konsoliderade stora 
kundriskerna, konsolideringsgruppens inter-
na kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i 
fråga om en holdingsammanslutning, ägarnas 
och ledningens lämplighet och tillförlitlighet 
motsvarar kraven enligt denna lag. Vad som i 
detta moment bestäms om konsoliderings-
grupper tillämpas även på andra finans- och 
försäkringskonglomerat än de som avses i 
6 § 1 eller 2 mom. lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat.  
— — — — — — — — — — — — — —  

 
16 § 

Kreditgivning och investering i vissa fall 

Beslut som gäller kreditgivning och där-
med jämförbar annan finansiering till en fy-
sisk person, en sammanslutning eller stiftelse 
som hör till ett kreditinstituts närmaste krets 
och beslut om investeringar i ett företag som 
hör till den närmaste kretsen samt de allmän-
na villkoren för beviljande av sådana kredit 
och investeringar skall godkännas i kreditin-
stitutets styrelse. På villkoren för i denna pa-
ragraf avsedda andra affärstransaktioner än 
sedvanliga personalkrediter tillämpas vad 
som bestäms i 71 a § 3 mom. 

Till ett kreditinstituts närmaste krets hör  
1) den som på grundval av ägande, options-

rätt eller konverteringslån innehar eller kan 
inneha minst 5 procent av kreditinstitutets 
aktier eller andelar eller det röstetal som des-
sa medför eller motsvarande innehav eller 
rösträtt i en sammanslutning som hör till kre-
ditinstitutets koncern eller i en sammanslut-
ning som utövar bestämmande inflytande i 
kreditinstitutet, om inte det bolag som inne-
havet avser är av liten betydelse när det gäll-
er hela koncernen, 

2) medlemmarna i kreditinstitutets förvalt-
ningsråd, medlemmarna och suppleanterna i 
styrelsen, verkställande direktören och den-
nes suppleant, revisorerna samt den som har 
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motsvarande ställning i ett sådant företag 
som avses i 1 punkten, 

3) en i 2—3 punkten nämnd persons barn 
samt make eller den med vilken personen i 
fråga lever i ett äktenskapsliknande förhål-
lande,  

4) en sammanslutning och en stiftelse där 
den som avses ovan i detta moment ensam 
eller tillsammans med någon annan har så-
dant bestämmande inflytande som avses i 
1 kap. 5 § bokföringslagen. 

Kreditinstitutet skall föra en förteckning 
över de fysiska personer, sammanslutningar 
och stiftelser som avses i 2 mom. Uppgifter-
na i förteckningen och förändringar i dem 
samt krediter som beviljats i förteckningen 
nämnda fysiska personer, sammanslutningar 
och stiftelser samt i 1 mom. avsedda beslut 
eller villkor gällande investeringar i en sam-
manslutning skall anmälas till Finansinspek-
tionen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som ovan i denna paragraf bestäms om 
kreditinstitut tillämpas på motsvarande sätt 
på finska finansiella institut som hör till 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti-
tutet. 

Finansinspektionen kan meddela de närma-
re föreskrifter som med tanke på tillsynen 
behövs i fråga om registreringen av beslut 
som avses i 1 mom. samt i fråga om förande 
av en förteckning som avses i 3 mom. och 
anmälan till Finansinspektionen av uppgifter 
som avses i nämnda moment. Finansinspek-
tionen kan dessutom med tanke på tillsynen 
meddela närmare föreskrifter om i vilka fall 
ett i 2 mom. 1 punkten avsett bolag anses 
vara av liten betydelse med avseende på hela 
koncernen. 

 
 

17 a § 

Ledningen av kreditinstitut och holdingsam-
manslutningar 

Ett kreditinstituts styrelse och verkställande 
direktör skall leda kreditinstitutet med yrkes-
skicklighet samt enligt sunda och försiktiga 
affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och 
suppleanterna samt verkställande direktören 
och dennes suppleant skall vara tillförlitliga 

personer som inte är försatta i konkurs och 
vars handlingsbehörighet inte har begränsats. 
De skall dessutom ha sådan allmän känne-
dom om kreditinstitutsverksamhet som kan 
anses vara behövlig med beaktande av arten 
och omfattningen av kreditinstitutets verk-
samhet. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om han eller hon under de 
fem senaste åren genom en dom som har 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre senaste åren till bötesstraff 
för ett brott som kan anses visa att han eller 
hon är uppenbart olämplig som styrelsemed-
lem eller suppleant eller som verkställande 
direktör eller dennes suppleant i kreditinstitu-
tets holdingsammanslutning.  

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara ett kredit-
instituts styrelsemedlem eller suppleant eller 
verkställande direktör eller dennes suppleant, 
om 

1) personen vid skötseln av sina uppgifter 
har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller 
oförsiktighet och om det är uppenbart att det-
ta allvarligt kan skada stabiliteten i kreditin-
stitutets verksamhet, insättarnas eller investe-
rarnas ställning eller borgenärernas fördel, el-
ler 

2) personen inte uppfyller de krav som fö-
reskrivs i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

19 a § 

Förvärv av bestämmande inflytande i ett fö-
retag utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet 

Ett kreditinstitut eller ett företag inom dess 
konsolideringsgrupp får inte förvärva i 1 kap. 
5 § bokföringslagen avsett bestämmande in-
flytande i ett kreditinstitut, värdepappersföre-
tag, fondbolag eller försäkringsbolag med 
hemort i en stat som inte hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, om inte före-
taget har anmält detta till Finansinspektionen 
på förhand eller om Finansinspektionen efter 
att ha fått anmälan har förbjudit förvärvet 
inom den tid som anges i 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  



 RP 69/2004 rd  
  
    

 

85

7 kap.  

Likviditet 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

68 §  

Generalklausul om riskkontroll 

Ett kreditinstitut och till dess konsolide-
ringsgrupp hörande företag får inte i sin 
verksamhet ta så stora risker att kreditinstitu-
tets soliditet eller konsoliderade soliditet eller 
kreditinstitutets likviditet utsätts för väsentlig 
fara. Kreditinstitutet och de till dess konsoli-
deringsgrupp hörande företagen skall ha med 
hänsyn till verksamheten tillräcklig intern 
kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

68 a § 

Övervakningen av riskkoncentrationer 

Ett kreditinstitut skall följa de länderrisker, 
valutarisker, ränterisker och branschrisker 
som ingår i dess affärstransaktioner samt 
ange interna gränser för dem. Kreditinstitutet 
skall lämna Finansinspektionen de upplys-
ningar som behövs för att övervaka de kon-
centrationer som dessa risker ger upphov till. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om ett kredit-
institut och dess risker tillämpas på motsva-
rande sätt på en holdingsammanslutning och 
en konsolideringsgrupps totala risker. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om innehållet beträffande anmäl-
ningsskyldigheten enligt denna paragraf samt 
ange hur ofta anmälningarna skall göras. 

 
 

70 § 

Begränsningar av kundriskerna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till kundriskerna hänförs inte vid tillämp-

ningen av denna paragraf 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) sådana i 1 mom. avsedda fordringar, in-
vesteringar samt förbindelser utanför balans-
räkningen som hänför sig till ett kreditinsti-
tuts dotterföretag, om dotterföretaget är ett 
kreditinstitut, finansiellt institut eller tjänste-
företag som hör till samma konsoliderings-
grupp som kreditinstitutet; vad som i denna 
punkt föreskrivs om företag som hör till en 
konsolideringsgrupp tillämpas på motsvaran-
de sätt på sådana i 17 § lagen om tillsyn över 
finans- och försäkringskonglomerat avsedda 
företag som hör till samma finans- och för-
säkringskonglomerat som kreditinstitutet och 
som är dotterföretag till kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut bevilja tillstånd att avvika från 
de begränsningar som föreskrivs i denna pa-
ragraf, om en stor kundrisk hänför sig till nå-
got annat än ett i 4 mom. 4 punkten avsett 
kreditinstitut, finansiellt institut, tjänsteföre-
tag eller försäkringsbolag som hör till samma 
konsolideringsgrupp eller finans- och försäk-
ringskonglomerat som kreditinstitutet. Vad 
som föreskrivs ovan i detta moment skall till-
lämpas också vid beräkningen av de kundris-
ker som gäller medlemskreditinstitut i det 
centralinstitut för sammanslutningen av an-
delsbanker som avses i 3 § lagen om andels-
banker och andra kreditinstitut i andelslags-
form, om en stor kundrisk hänför sig till de i 
nämnda paragraf avsedda instituten som hör 
till sammanslutningen. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 
 

71 a § 

Interna affärstransaktioner 

Ett kreditinstitut eller, om kreditinstitutet 
hör till en konsolideringsgrupp, konsolide-
ringsgruppens moderföretag skall till Finans-
inspektionen anmäla sådana affärstransaktio-
ner där den ena parten är ett kreditinstitut el-
ler ett företag som hör till dess konsolide-
ringsgrupp och den andra parten är 

1) ett företag som hör till samma konsoli-
deringsgrupp, 

2) ett företag som inte hör till samma kon-
solideringsgrupp, men som hör till samma 
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koncern som kreditinstitutet eller som är ett i 
bokföringslagen avsett ägarintresseföretag 
för kreditinstitutet eller för ett företag som 
hör till samma koncern som kreditinstitutet, 

3) en sådan i lagen om pensionsstiftelser 
(1774/1995) avsedd pensionsstiftelse som 
grundats av ett kreditinstitut eller av ett ar-
betsgivarföretag som hör till samma koncern 
eller konsolideringsgrupp som kreditinstitutet 
och vars verksamhetskrets omfattar personer 
som är anställda hos arbetsgivarföretaget, el-
ler 

4) en i lagen om försäkringskassor 
(1164/1992) avsedd pensionskassa vars verk-
samhetskrets kan omfatta personer som är 
anställda hos ett kreditinstitut eller ett arbets-
givarföretag som hör till samma koncern el-
ler konsolideringsgrupp som kreditinstitutet. 

Den anmälan som avses i 1 mom. skall gö-
ras åtminstone en gång i kvartalet beträffande 
sådana affärstransaktioner vilkas värde eller, 
om flera affärstransaktioner av samma typ 
har gjorts under den tidsperiod som avses i 
detta moment, deras sammanlagda värde 
överstiger en miljon euro eller 5 procent av 
kapitalbasen i fråga om en affärstransaktion i 
vilken ett kreditinstitut eller ett företag som 
hör till kreditinstitutets konsolideringsgrupp 
är part, om inte Finansinspektionen godkän-
ner en högre gräns. 

Affärstransaktioner enligt denna paragraf 
får inte göras på villkor som avviker från de 
villkor som allmänt iakttas i likadana affärs-
transaktioner mellan parter som är oberoende 
av varandra. Detta moment tillämpas inte på 
administrativa tjänster som koncernföretagen 
skaffar hos ett företag inom koncernen och 
inte heller på sådana kapital- och debenturlån 
som ett moderföretag beviljar ett dotterföre-
tag och som behövs för att stärka dotterföre-
tagets kapitalstruktur samt inte heller på an-
nan finansiering av ett dotterföretag om dot-
terföretaget är ett finansiellt institut eller 
tjänsteföretag som hör till samma konsolide-
ringsgrupp eller om dotterföretaget är ett fö-
retag inom finans- eller försäkringsbranschen 
som hör till samma finans- och försäkrings-
konglomerat och moderföretaget allmänt 
sköter konsolideringsgruppens eller konglo-
meratets finansförvaltning. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

79 §  

Konsoliderad kapitalbas 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kapitalbasen för ett företag som hör till 

konsolideringsgruppen överstiger kapitalba-
sens minimibelopp i fråga om företaget, får 
av denna kapitalbas, till den del som översti-
ger kapitalbasens minimibelopp, beaktas en-
dast den andel som hör till de övriga företa-
gen inom konsolideringsgruppen. Sådan ka-
pitalbas som avses i detta moment och som i 
fråga om utdelningsbarheten har begränsats 
med stöd av lag, bolagsordning eller stadgar 
eller myndighetsbeslut eller som i övrigt inte 
står till förfogande för att täcka förluster i 
andra företag inom konsolideringsgruppen 
får inte räknas till konsoliderad kapitalbas till 
den del beloppet av den överstiger kapitalba-
sens minimibelopp i företaget. 

 
80 §  

Skyldighet att öka kapitalbasen och den kon-
soliderade kapitalbasen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett kreditinstitut är ett i lagen om till-

syn över finans- och försäkringskonglomerat 
avsett företag med ägarintresse i ett finans- 
och försäkringskonglomerat eller dotterföre-
tag till ett sådant konglomerats moderföretag 
och konglomeratets kapitalbas sjunker under 
det belopp som anges i 19 § i den nämnda la-
gen, tillämpas på kreditinstitutet på motsva-
rande sätt det som föreskrivs i 1 mom. Fi-
nansinspektionen skall innan den fattar beslut 
som avses i 1 mom. begära utlåtande om be-
slutet av de andra i nämnda lag avsedda cen-
trala tillsynsmyndigheterna. 

 
81 §  

Begränsningar av vinstutdelningen till följd 
av soliditet och stora kundrisker 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kreditinstitutet är ett i lagen om tillsyn 

över finans- och försäkringskonglomerat av-
sett företag med ägarintresse i ett finans- och 
försäkringskonglomerat eller dotterföretag 
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till ett sådant konglomerats moderföretag och 
konglomeratets kapitalbas sjunker under det 
minimibelopp som anges i 19 eller 22 § i den 
nämnda lagen, tillämpas på kreditinstitutet 
och på ett företag som hör till dess konsolide-
ringsgrupp på motsvarande sätt det som före-
skrivs i 1 och 2 mom. Finansinspektionen 

skall innan den fattar beslut som avses i 
1 mom. begära utlåtande om beslutet av de 
andra i nämnda lag avsedda centrala till-
synsmyndigheterna. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den        20  . 
————— 

 
 
 
 
 

3. 
Lag 

om ändring av 23 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i 
Finland 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 

verksamhet i Finland (1608/1993) 23 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1346/1997, samt 
ändras rubriken för 23 § som följer: 
 

23 § 

Generalklausul om riskkontroll 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Denna lag träder i kraft den        20  . 
 
 
 
 

————— 
 
 
 
 
 

4. 
Lag 

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolags-

form (1501/2001) 2 § samt 
fogas till lagen en ny 5 a § som följer: 
 

2 § 
Minst en av kreditinstitutets stiftare och 

minst en styrelsemedlem samt verkställande 

direktören skall vara bosatta i eller, om en 
stiftare är en juridisk person, ha sin hemort 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-



 RP 69/2004 rd  
  
    

 

88

rådet, om inte Finansinspektionen beviljar 
undantag. Undantag får beviljas om det inte 
äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinsti-
tutet eller skötseln av det enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper.  

 
5 a § 

Har en borgenär motsatt sig fusion skall 
registermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av 
fusionen påverkar borgenärens ställning och 
om fusionen behöver verkställas utan dröjs-
mål för att en stabil verksamhet skall kunna 
tryggas vid kreditinstituten. Registermyndig-

heten skall utan hinder av det som i 14 kap. 
6 § 1 mom. lagen om aktiebolag föreskrivs 
om villkoren för beviljande av verkställig-
hetstillstånd bevilja verkställighetstillstånd 
trots att borgenären motsätter sig detta, om 
Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att 
verkställandet av fusionen inte försvagar 
borgenärens ekonomiska ställning och fusio-
nen behöver verkställas utan dröjsmål för att 
en stabil verksamhet skall kunna tryggas vid 
kreditinstituten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    . 

 
————— 

 
 

5. 
Lag 

om ändring av sparbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 2 § 2 mom. och 42 § 

3 mom. samt 
fogas till 73 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Minst en av stiftarna skall vara bosatt i el-
ler, om en stiftare är en juridisk person, ha 
sin hemort inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om inte Finansinspektio-
nen beviljar undantag. Undantag får beviljas 
om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över 
banken eller skötseln av den enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper. 

 
42 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Minst en styrelsemedlem och verkställande 

direktören skall vara bosatta inom Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet, om inte 
Finansinspektionen beviljar undantag. Un-
dantag får beviljas om det inte äventyrar en 
effektiv tillsyn över banken eller skötseln av 
den enligt sunda och försiktiga affärsprinci-
per. Den som är omyndig eller försatt i kon-
kurs får inte vara principal, medlem i styrel-
sen eller förvaltningsrådet och inte heller 

verkställande direktör.  
— — — — — — — — — — — — — —  

73 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Har en borgenär motsatt sig fusion skall 
registermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av 
fusionen påverkar borgenärens ställning och 
om fusionen behöver verkställas utan dröjs-
mål för att en stabil verksamhet skall kunna 
tryggas vid kreditinstituten. Registermyndig-
heten skall utan hinder av det som i 3 mom. 
föreskrivs om villkoren för beviljande av 
verkställighetstillstånd bevilja verkställig-
hetstillstånd trots att borgenären motsätter sig 
detta, om Finansinspektionen i sitt utlåtande 
anser att verkställandet av fusionen inte för-
svagar borgenärens ekonomiska ställning och 
fusionen behöver verkställas utan dröjsmål 
för att en stabil verksamhet skall kunna tryg-
gas vid kreditinstituten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

————— 
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6. 
Lag 

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslags-

form (1504/2001) 2 och 3 §, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 77/2003, 
samt 

fogas till lagen en ny 23 a § som följer: 
 

2 § 
Minst en av kreditinstitutets stiftare och 

minst en styrelseledamot samt verkställande 
direktören skall vara bosatta i eller, om en 
stiftare är en juridisk person, ha sin hemort 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte Finansinspektionen beviljar 
undantag. Undantag får beviljas om det inte 
äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinsti-
tutet eller skötseln av det enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper.  

 
3 §  

Den sammanslutning av banker som avses i 
denna lag utgörs av 

1) sammanslutningens centralinstitut, 
2) den affärsbank som är andelsbankernas 

centrala finansiella institut,  
3) övriga sammanslutningar i centralinsti-

tutets konsolideringsgrupp,  
4) medlemskreditinstituten, 
5) sammanslutningarna i medlemskreditin-

stitutens konsolideringsgrupp, 
6) sådana kreditinstitut, finansiella institut 

och tjänsteföretag varav de ovan nämnda 
sammanslutningarna ensamma eller tillsam-
man äger över hälften,  

om samtliga av följande villkor uppfylls: 
a) centralinstitutet och medlemskreditinsti-

tuten svarar för varandras skulder och för-
bindelser enligt 45 och 46 § i denna lag, 

b) kapitaltäckningen, likviditeten och 
kundriskerna i de till sammanslutningen hö-
rande instituten övervakas konsoliderat på 
sammanslutninngsnivån. 

c) den affärsbank som är andelsbankernas 
centrala finansiella institut är ett i kreditinsti-
tutslagen avsett dotterföretag till centralinsti-
tutet. 

Centralinstitutet är ett andelslag som avses 
i 2 § lagen om andelslag och som är behörigt 
att styra medlemskreditinstituten. Centralin-
stitutet är skyldigt att ge medlemskreditinsti-
tuten anvisningar för deras verksamhet i syfte 
att trygga likviditeten, kapitaltäckningen och 
riskkontrollen samt skyldigt att utöva tillsyn 
över deras verksamhet. När centralinstitutet 
ger anvisningar, utövar tillsyn, beviljar till-
stånd eller annars fullgör sina i denna lag av-
sedda uppgifter får det inte utan grundad an-
ledning försätta medlemskreditinstituten i 
sinsemellan olika ställning. Centralinstitutet 
är ett sådant finansiellt institut som avses i 
3 § kreditinstitutslagen. 

Centralinstitutet och den affärsbank som är 
andelsbankernas centrala finansiella institut 
har ett förvaltningsråd. Ledamöterna i cen-
tralinstitutets förvaltningsråd skall utgöra 
majoriteten i affärsbankens förvaltningsråd. 
Ordföranden för centralinstitutets styrelse är 
ordförande för den affärsbanks styrelse som 
avses i 1 mom. 2 punkten.  

Till centralinstitutets konsolideringsgrupp 
räknas centralinstitutet och dess holding-
sammanslutning samt kreditinstitut, finansi-
ella institut och tjänsteföretag som är dotter-
företag till centralinstitutet eller dess hol-
dingsammanslutning. Till konsoliderings-
gruppen räknas dessutom kreditinstitut eller 
finansiella institut eller tjänsteföretag som 
har gemensam förvaltning med centralinstitu-
tet eller dess holdingsammanslutning eller 
med dotterföretag till dem eller gemensam 
ledning med centralinstitutet, dess holding-
sammanslutning eller deras dotterföretag.  

Medlemskreditinstituten skall vara med-
lemmar av centralinstitutet. Medlemskredit-
instituten kan utgöras av andelsbankerna, de 
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andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, den 
affärsbank som är centralt finansiellt institut 
för andelsbankerna samt de kreditinstitut i 
vilka de institut som hör till sammanslut-
ningen ensamma eller tillsammans innehar 
mer än hälften av rösträtten.   

 
23 a § 

Har en borgenär motsatt sig fusion skall 
registermyndigheten begära Finansinspektio-
nens utlåtande om hur ett verkställande av 
fusionen påverkar borgenärens ställning och 
om fusionen behöver verkställas utan dröjs-
mål för att en stabil verksamhet skall kunna 
tryggas vid kreditinstituten. Registermyndig-

heten skall utan hinder av det som i 16 kap. 
12 § 3 mom. lagen om andelslag föreskrivs 
om villkoren för beviljande av verkställig-
hetstillstånd bevilja verkställighetstillstånd 
trots att borgenären motsätter sig detta, om 
Finansinspektionen i sitt utlåtande anser att 
verkställandet av fusionen inte försvagar 
borgenärens ekonomiska ställning och fusio-
nen behöver verkställas utan dröjsmål för att 
en stabil verksamhet skall kunna tryggas vid 
kreditinstituten. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
 

————— 
 
 

7. 
Lag 

om ändring av lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 juli 1996 om  värdepappersföretag (579/1996)  6 § 5 mom., 12 b § 

1—3 mom., 15 b § 1 mom. och rubriken för 31 §, av dessa lagrum 6 § 5 mom., 15 b § 1 mom. 
och rubriken för 31 § sådana de lyder i lag 48/2002 och 12 b § 1—3 mom. sådana de lyder i 
lag 596/2003, samt 

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 596/2003, nya 2 och 5 mom., varvid de nuva-
rande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., samt till 31 §, 
sådan den lyder i lag 1347/1997 och i nämnda lagar 48/2002 och 596/2003, ett nytt 7 mom. 
som följer: 

 
6 § 

Konsolideringsgrupp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det som i 9 a och 9 b § kreditinstitutslagen 

föreskrivs om regionalt tillämpningsområde 
för bestämmelser om kreditinstituts konsoli-
deringsgrupper skall på motsvarande sätt till-
lämpas på värdepappersföretags konsolide-
ringsgrupper. 
— — — — — — — — — — — — — —  

10 § 

Beviljande av verksamhetstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om värdepappersföretaget hör till en kon-

solideringsgrupp på vilken med stöd av 6 § 
5 mom. finsk lag inte tillämpas, är en ytterli-
gare förutsättning för beviljande av verksam-
hetstillstånd att man kan säkerställa att en ut-
ländsk tillsynsmyndighet  har tillräcklig be-
hörighet att övervaka hela konsoliderings-
gruppen på ett sätt som motsvarar denna lag 
eller att värdepappersföretagets tillhörighet 
till en sådan konsolideringsgrupp inte på nå-
got annat sätt äventyrar stabiliteten i värde-
pappersföretagets verksamhet. Värdepap-
persföretagets tillhörighet till en konsolide-
ringsgrupp som avses i detta moment anses 
äventyra stabiliteten i värdepappersföretagets 
verksamhet, såvida det inte kan visas att den 
konsoliderade soliditeten, de konsoliderade 
stora kundriskerna, konsolideringsgruppens 
interna kontroll och riskhanteringsmetoder 
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samt, i fråga om en holdingsammanslutning, 
ägarnas och ledningens lämplighet och till-
förlitlighet motsvarar kraven enligt denna 
lag. Vad som i detta moment föreskrivs om 
konsolideringsgrupper tillämpas även på så-
dana finans- och försäkringskonglomerat 
som avses i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat (  /  ) och på vilka 
finsk lag med stöd av 6 § i den nämnda lagen 
inte tillämpas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om verksamhetstillstånd söks av en sam-
manslutning som är dotterföretag till ett vär-
depappersföretag, kreditinstitut eller försäk-
ringsbolag med verksamhetstillstånd i en an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet eller av ett dotterföretag till ett 
sådant värdepappersföretags, kreditinstituts 
eller försäkringsbolags moderföretag, skall 
utlåtande av den statens berörda tillsynsmyn-
dighet begäras. På samma sätt skall förfaras 
om samma fysiska eller juridiska personer 
har bestämmande inflytande såväl i den 
sammanslutning som söker verksamhetstill-
stånd som i det ovan angivna värdepappers-
företaget, kreditinstitutet eller försäkringsbo-
laget. I begäran om utlåtande som avses i 
detta moment skall den som ger utlåtande 
uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas 
lämplighet samt det goda anseendet och erfa-
renheten hos chefer som deltar i ledningen 
för ett annat företag i samma grupp samt att 
överlämna de uppgifter om ovan nämnda 
omständigheter som är relevanta när det gäll-
er att bevilja verksamhetstillstånd eller utöva 
tillsyn över värdepappersföretaget. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 b § 

Ledningen av värdepappersföretag och hol-
dingsammanslutningar 

Ett värdepappersföretags styrelse och verk-
ställande direktör skall leda värdepappersfö-
retaget med yrkesskicklighet samt enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrel-
semedlemmarna och suppleanterna samt 
verkställande direktören och verkställande 
direktörens suppleant skall vara tillförlitliga 
personer som inte är försatta i konkurs och 
vars handlingsbehörighet inte har begränsats. 

Styrelsemedlemmarna och suppleanterna 
samt verkställande direktören och verkstäl-
lande direktörens suppleant skall dessutom 
ha sådan allmän kännedom om investerings-
verksamhet som är nödvändig med beaktan-
de av arten och omfattningen av värdepap-
persföretagets verksamhet. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om han eller hon under de 
fem senaste åren genom en dom som har 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre senaste åren till bötesstraff 
för ett brott som kan anses visa att han eller 
hon är uppenbart olämplig som värdepap-
persföretagets styrelsemedlem eller suppleant 
eller verkställande direktör eller suppleant 
för verkställande direktören. 

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara ett värde-
pappersföretags styrelsemedlem eller supple-
ant eller verkställande direktör eller supple-
ant för verkställande direktören, om  

1) personen vid skötseln av sina uppgifter 
har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller 
oförsiktighet och om det är uppenbart att det-
ta allvarligt kan skada stabiliteten i värde-
pappersföretagets verksamhet, investerarnas 
ställning eller borgenärernas fördel, eller om 

2) personen inte uppfyller de krav som fö-
reskrivs i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
15 b § 

Förvärv av bestämmande inflytande i ett fö-
retag utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet 

Ett värdepappersföretag eller ett företag 
inom dess konsolideringsgrupp får inte för-
värva i 1 kap. 5 § bokföringslagen 
(1336/1997) avsett bestämmande inflytande i 
ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fond-
bolag eller försäkringsbolag med hemort i en 
stat som inte hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om inte företaget har an-
mält detta till Finansinspektionen på förhand 
eller om Finansinspektionen efter att ha fått 
anmälan har förbjudit förvärvet inom den tid 
som anges i 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 



 RP 69/2004 rd  
  
    

 

92

31 § 

Minimibeloppet av kapitalbasen och interna 
affärstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett värdepappersföretag är ett i lagen 

om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat avsett företag med ägarintresse i ett 
finans- och försäkringskonglomerat eller dot-
terföretag till ett sådant konglomerats moder-
företag och konglomeratets kapitalbas sjun-
ker under det minimibelopp som anges i 

19 eller 22 § i den nämnda lagen, tillämpas 
på värdepappersföretaget det som föreskrivs i 
5 mom. samt på värdepappersföretag och fö-
retag som hör till dess konsolideringsgrupp 
det som föreskrivs i 6 mom. Finansinspek-
tionen skall innan den fattar beslut som avses 
i 5 och 6 mom. begära utlåtande om besluten 
av de andra centrala tillsynsmyndigheter som 
avses i den nämnda lagen. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den          20  . 
 

————— 
 
 

8. 
Lag 

om ändring av 15 och 31 § lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 15 § 4 mom. och 31 § 

som följer: 
15 §  

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1—3 mom. föreskrivs om till-

synsobjekt skall också tillämpas på finska fö-
retag som hör till samma inhemska eller ut-
ländska koncern eller konsolideringsgrupp 
som tillsynsobjektet eller som är dettas in-
tresseföretag. Finansinspektionen har dessut-
om rätt att av ett tillsynsobjekt få de uppgif-
ter som avses i 2 mom. om utländska företag 
som hör till samma koncern eller konsolide-
ringsgrupp som tillsynsobjektet och om det-
tas utländska intresseföretag samt rätt att 
granska handlingar och övriga dokument 
som innehåller sådana uppgifter och som till-
synsobjektet har i sin besittning samt att få 
kopior av dem. Vad som ovan i detta mo-
ment föreskrivs om företag som hör till en 
inhemsk eller utländsk koncern eller konsoli-
deringsgrupp tillämpas på motsvarande sätt 
på inhemska och utländska företag som hör 
till ett finans- och försäkringskonglomerat 
som avses i lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, om Finansinspek-

tionen är samordnande tillsynsmyndighet en-
ligt den nämnda lagen eller i övrigt utför 
uppgifter som med stöd av den nämnda lagen 
hör till Finansinspektionen.  

 
31 § 

Rätt att inspektera och få uppgifter om finska 
företag inom utländska konsolideringsgrup-
per eller finans- och försäkringskonglomerat 

Finansinspektionen har rätt att inspektera 
företag i Finland som hör till ett utländskt 
kreditinstituts eller värdepappersföretags 
konsolideringsgrupp och att inspektera i Fin-
land etablerade dotterföretag till ett sådant 
företags moderföretag, om den tillsynsmyn-
dighet  som övervakar finanssektorn i staten i 
fråga har befogenheter att inspektera ett så-
dant företag och om tillsynsmyndigheten ber 
om inspektion för gruppbaserad tillsyn. I frå-
ga om Finansinspektionens rätt att få uppgif-
ter av företag som avses i detta moment till-
lämpas 15 §. Vad som i detta moment be-
stäms om konsolideringsgrupper tillämpas 
även på finans- och försäkringskonglomerat 
där det ingår minst ett kreditinstitut, värde-
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pappersföretag eller fondbolag med hemort i 
en annan stat. 

Om en tillsynsmyndighet som övervakar 
finanssektorn i en annan stat har behov av att 
i Finland granska uppgifter som är väsentliga 
för den gruppbaserade tillsynen eller tillsy-
nen över finans- och försäkringskonglomerat 
och som gäller ett företag som avses i 
1 mom., skall tillsynsmyndigheten begära av 
Finansinspektionen att inspektionen utförs. 
Finansinspektionen skall då antingen utföra 
inspektionen själv eller låta den tillsynsmyn-
dighet som begärt inspektionen delta i den 
inspektion som Finansinspektionen utför.  

Finansinspektionen skall på eget initiativ 
meddela den tillsynsmyndighet  som avses i 
1 mom., såvida Finansinspektionen inte avta-
lar något annat med den nämnda tillsyns-
myndigheten, upplysningar om kapitaltäck-
ning, stora kundrisker och andra riskkoncent-
rationer när det gäller dess tillsynsobjekt som 
hör till en konsolideringsgrupp eller ett kon-
glomerat som aves i det nämnda momentet 

samt om dessa tillsynsobjekts interna kon-
troll och riskhanteringsmetoder liksom även 
väsentliga uppgifter som vid tillsynen erhål-
lits om i 1 mom. avsedda konsoliderings-
gruppers eller konglomerats struktur, eko-
nomiska ställning, innehav, ledning och or-
ganisation, verksamhetsstrategi, interna kon-
troll och riskhantering samt systemet för in-
samling av upplysningar och dess tillförlit-
lighet, uppgifter enligt 71 a § kreditinsti-
tutslagen om interna affärstransaktioner samt 
viktiga beslut som gäller tillsynsobjekten 
samt betydande påföljder för tillsynsobjek-
ten. Finansinspektionen skall dessutom på 
begäran av den utländska tillsynsmyndig-
heten tillställa denna andra uppgifter som 
finns hos Finansinspektionen och som är 
nödvändiga med tanke på tillsynen över kon-
solideringsgruppen eller konglomeratet. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den          20  . 
 

————— 
 
 

9.  
Lag  

om ändring av lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 5 b §, 2 kap. 1 a § 

2 mom., 2 a kap. 17 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 10 kap. 11 § 5 mom., rubriken för 14 kap. och 3 § 
och 14 b kap. 1 § 4, 5 och 9 punkten, 

av dessa lagrum 1 kap. 5 b §, 2 a kap. 17 § och 10 kap. 11 § 5 mom. sådana de lyder i lag 
49/2002, 2 kap. 1 a § 2 mom. och 7 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 611/1997 samt 
14 kap. 3 § och 14 b kap. 1 § 4, 5 och 9 punkten sådana de lyder i lag 949/2000, samt 

fogas i 2 kap. till 2 a §, sådan den lyder i lag 79/1999, nya 2 och 3 mom. och till 5 § ett nytt 
2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag 611/1997, till 3 kap. 3 §, så-
dan den lyder i lag 389/1995 och i nämnda lag 949/2000, ett nytt 7 mom., till 14 kap. en ny 
4 a § och till 14 b kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 949/2000, ett nytt 5 mom. som följer: 

 
 

1 kap.  

Allmänna stadganden 

5 b § 
I denna lag avses med försäkringsholding-

sammanslutning ett moderföretag vars hu-

vudsakliga funktion är att förvärva och inne-
ha andelar i dotterföretag som är försäkrings-
företag, utländska återförsäkringsföretag eller 
försäkringsföretag i tredje land och av vilka 
minst ett är ett försäkringsbolag enligt denna 
lag. Som försäkringsholdingsammanslutning 
betraktas dock inte ett konglomerats holding-
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sammanslutning som hör till tillämpningsom-
rådet för lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat (  /  ). Med företag 
som nämns ovan i denna paragraf avses mo-
derföretag, dotterföretag, försäkringsföretag, 
utländska återförsäkringsföretag och försäk-
ringsföretag i tredje land enligt definitionerna 
i 14 b kap. 1 §.  

 
 

2 kap.  

Försäkringsbolags bildande 

1 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Minst en av stiftarna skall vara bosatt i el-
ler, om en stiftare är en juridisk person, ha 
sin hemort inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om inte social- och hälso-
vårdsministeriet beviljar undantag. Undantag 
får beviljas om det inte äventyrar en effektiv 
tillsyn över försäkringsbolaget eller skötseln 
av det enligt sunda och försiktiga affärsprin-
ciper. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

2 a § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om ett försäkringsaktiebolag som skall 
bildas kommer att vara dotterföretag till ett 
försäkringsföretag, kreditinstitut eller värde-
pappersföretag som har beviljats koncession i 
en annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller dotterföretag till mo-
derföretaget till ett försäkringsföretag, kredit-
institut eller värdepappersföretag som har 
beviljats koncession i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
om samma fysiska eller juridiska personer 
kommer att ha bestämmande inflytande såväl 
i det försäkringsbolag som skall bildas som i 
ett försäkringsföretag, kreditinstitut eller vär-
depappersföretag som har beviljats konces-
sion i en annan stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, skall social- och 
hälsovårdsministeriet begära utlåtande om 
ansökan också av den tillsynsmyndighet  som 
utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i 
staten i fråga.  

I begäran om utlåtande som avses i 2 mom. 

skall den som ger utlåtande uppmanas att 
särskilt bedöma aktieägarnas lämplighet samt 
det goda anseendet och erfarenheten hos che-
fer som deltar i ledningen för ett annat före-
tag i samma grupp samt att överlämna de 
uppgifter gällande ovan nämnda omständig-
heter som är relevanta när det gäller att bevil-
ja koncession eller utöva tillsyn över försäk-
ringsbolaget. 

 
 

5 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om försäkringsbolaget hör till ett sådant 
finans- och försäkringskonglomerat vars mo-
derföretag inte har hemort i Finland och som 
inte är ett konglomerat som avses i 6 § 1 eller 
2 mom. lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, är en ytterligare 
förutsättning för beviljande av koncession att 
man kan säkerställa att en utländsk tillsyns-
myndighet  har tillräcklig behörighet att 
övervaka hela konglomeratet på ett sätt som 
motsvarar den nämnda lag eller att försäk-
ringsbolagets tillhörighet till ett sådant kon-
glomerat inte på något annat sätt äventyrar 
stabiliteten i bolagets verksamhet. Försäk-
ringsbolagets tillhörighet till ett konglomerat 
som avses i detta moment anses äventyra 
stabiliteten i bolagets verksamhet, såvida det 
inte kan visas att konglomeratets solvens, 
riskkoncentrationerna, konglomeratets inter-
na kontroll och riskhanteringsmetoder samt, i 
fråga om ett konglomerats holdingsamman-
slutning, ägarnas och ledningens lämplighet 
och tillförlitlighet motsvarar kraven enligt 
denna lag och lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 a kap.  

Bedrivande av direkt försäkring utomlands 

17 § 
Om ett utländskt försäkringsföretag har 

blivit dotterföretag till ett försäkringsbolag 
och försäkringsbolaget inte har gjort anmälan 
om förvärvet enligt 7 kap. 8 § i denna lag el-
ler 13 § lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat, skall försäkringsbo-
laget underrätta Försäkringsinspektionen om 
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detta inom tre månader. 
 

3 kap. 

Delägarskap i försäkringsbolag 

3 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om den som förvärvar ägarandelar som av-
ses i 1 och 2 mom. är ett försäkringsföretag, 
kreditinstitut eller värdepappersföretag med 
koncession i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller moder-
företag till ett sådant företag, eller en fysisk 
eller juridisk person som har bestämmande 
inflytande enligt 1 kap. 5 § bokföringslagen i 
ett sådant företag, skall Försäkringsinspek-
tionen av den tillsynsmyndighet som utövar 
tillsyn över försäkringsverksamheten i staten  
i fråga begära ett utlåtande enligt 2 kap. 2 a § 
2 mom. om förvärvet.  

 
 

7 kap.  

Bolagets ledning 

3 § 
Minst en av styrelsemedlemmarna och 

verkställande direktören skall vara bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte Försäkringsinspektionen bevil-
jar undantag. Undantag får beviljas om det 
inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäk-
ringsbolaget eller skötseln av det enligt sunda 
och försiktiga affärsprinciper. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
10 kap.  

Bokslut, koncernbokslut och täckning av an-
svarsskuld 

11 §  
— — — — — — — — — — — — — —  

Om ett kreditinstitut eller värdepappersfö-
retag hör till ett försäkringsbolags eller en 
försäkringsholdingsammanslutnings koncern, 
får koncernbokslutet utan hinder av detta ka-
pitel upprättas på det sätt som bestäms i 
4 kap. lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat, om det är nödvändigt 

för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av 
resultatet av koncernens verksamhet och av 
dess ekonomiska ställning. 

 
14 kap. 

Tillsynen över försäkringsbolag och över fö-
retag som hör till ett finans- och försäk-

ringskonglomerat 

3 § 
Ett försäkringsbolag och en finsk försäk-

ringsholdingsammanslutning skall inom en 
skälig tid som social- och hälsovårdsministe-
riet och Försäkringsinspektionen bestämmer 
lämna ministeriet och inspektionen också 
andra för utförandet av uppgifterna enligt 
denna lag nödvändiga upplysningar om sin 
verksamhet än de som avses i 2 §. Det som 
ovan i denna paragraf föreskrivs om försäk-
ringsföretag och finska försäkringsholding-
sammanslutningar tillämpas på motsvarande 
sätt på företag som hör till ett finans- och 
försäkringskonglomerat som avses i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat, om Försäkringsinspektionen är 
samordnande tillsynsmyndighet enligt den 
nämnda lagen eller i övrigt utför uppgifter 
som med stöd av den nämnda lagen hör till 
den och upplysningarna behöver lämnas för 
att inspektionen skall kunna utföra de uppgif-
ter som den har enligt den nämnda lagen. 

 
4 a § 

Försäkringsinspektionen har rätt att utföra 
granskningar i ett företag i Finland som hör 
till ett finans- eller försäkringskonglomerat 
där det ingår minst ett försäkringsföretag 
med hemort i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, om den till-
synsmyndighet  som övervakar försäkrings-
verksamheten i den berörda staten begär 
granskning.  

Om Försäkringsinspektionen ämnar grans-
ka ett företag som är beläget i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet och som hör till ett finans- och försäk-
ringskonglomerat där det också ingår ett 
finskt försäkringsbolag eller en försäkrings-
förening som avses i lagen om försäkringsfö-
reningar, skall inspektionen begära av den 
tillsynsmyndighet  som övervakar försäk-
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ringsverksamheten i den berörda staten att 
granskningen utförs. Försäkringsinspektio-
nen har rätt att utföra granskningen eller att 
delta i den, om den tillsynsmyndighet  som 
tagit emot begäran tillåter det.  

Om den tillsynsmyndighet  som övervakar 
försäkringsverksamheten i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet behöver granska ett företag i Finland 
som hör till ett finans- eller försäkringskon-
glomerat där det också ingår ett försäkrings-
företag med hemort i den berörda staten, 
skall tillsynsmyndigheten begära av Försäk-
ringsinspektionen att granskningen utförs. 
Försäkringsinspektionen skall uppfylla begä-
ran genom att antingen utföra granskningen 
själv eller låta den tillsynsmyndighet  som 
framställt begäran delta i granskningen. För-
säkringsinspektionen kan som hjälp vid 
granskningen anlita en utomstående revisor 
eller annan sakkunnig. 

Försäkringsinspektionen skall på eget initi-
ativ meddela en annan tillsynsmyndighet  
som övervakar försäkringsverksamheten i en 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området, såvida Försäkringsinspektionen inte 
avtalar något annat med den nämnda till-
synsmyndigheten, upplysningar om solvens, 
stora kundrisker och andra riskkoncentratio-
ner när det gäller dess tillsynsobjekt som hör 
till ett finans- och försäkringskonglomerat 
samt om dessa tillsynsobjekts interna kon-
troll och riskhanteringsmetoder liksom även 
väsentliga uppgifter som vid tillsynen erhål-
lits om konglomeratets struktur, ekonomiska 
ställning, innehav, ledning och organisation, 
verksamhetsstrategi, interna kontroll och 
riskhantering samt systemet för insamling av 
upplysningar och dess tillförlitlighet, uppgif-
ter om interna affärstransaktioner mellan fö-
retag inom konglomeratet samt viktiga beslut 
som gäller tillsynsobjekten samt betydande 
påföljder för tillsynsobjekten. Försäkringsin-
spektionen skall dessutom på begäran av en 
tillsynsmyndighet  som övervakar försäk-
ringsverksamheten i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet till-
ställa denna andra uppgifter som finns hos 
Försäkringsinspektionen och som är nödvän-
diga med tanke på tillsynen över konglome-

ratet. 
 

14 b kap.  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 § 

I detta kapitel avses med 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag, en juridisk person som har ägarintresse i 
ett annat företag eller ett företag som är knu-
tet till ett annat företag på det sätt som avses i 
5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten kreditinsti-
tutslagen (1607/1993), 

5) anknutet företag ett dotterföretag, ett så-
dant företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse eller ett företag som är knutet till 
ett annat företag på det sätt som avses i 5 § 
2 mom. 2 eller 3 punkten kreditinstitutslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) mångbranschholdingsammanslutning ett 
annat moderföretag än ett försäkringsföretag, 
ett försäkringsföretag i tredje land, ett ut-
ländskt återförsäkringsföretag, en försäk-
ringsholdingsammanslutning eller en i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat avsedd konglomerats holdingsam-
manslutning och som har minst ett försäk-
ringsbolag enligt denna lag bland sina dotter-
företag.  

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Transaktioner enligt denna paragraf får inte 

göras på villkor som avviker från de villkor 
som allmänt iakttas i likadana transaktioner 
mellan parter som är oberoende av varandra. 
Detta moment tillämpas inte på administrati-
va tjänster som koncernföretagen skaffar hos 
ett företag inom koncernen och inte heller på 
kapital- och debenturlån som ett moderföre-
tag beviljar ett dotterföretag och som behövs 
för att stärka dotterföretagets kapitalstruktur.  

——— 
 

Denna lag träder i kraft den       20  . 
 

————— 
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10.  
Lag 

om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 

9 § 3 mom. och 12 §, av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 419/2003, 9 § 3 mom. 
sådant det lyder i lag 640/1997 och 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 51/2002, samt 

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1208/1998 och 83/1999, ett nytt 4 mom. 
som följer: 

 
1 kap. 

Allmänna stadganden 

1 §  

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
På arbetspensionsförsäkringsbolag tilläm-

pas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 
1 a § 2 mom., 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 
1 mom. 3 punkten och 5 § 1, 2 och 5 mom., 
2 a kap., 3 kap. 1 § 1 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 
7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 §, 3 a §, 7 § 
1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 
7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 
5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 
4 a §, 5 a § 2 mom. och 5 b och 6 §, 14 a kap. 
7 § 4 mom. och 8 §, 16 kap. 13 § 4 mom., 
16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 13—15 §, 
16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 
2 mom. lagen om försäkringsbolag.  

 
6 § 

Koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förutsättning för att koncession skall 

beviljas är att minst hälften av stiftarna är bo-
satt i eller, om en stiftare är en juridisk per-
son, har sin hemort inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, om inte social- och 
hälsovårdsministeriet beviljar undantag. Un-
dantag får beviljas om det inte äventyrar en 
effektiv tillsyn över bolaget eller skötseln av 

det enligt sunda och försiktiga affärsprinci-
per. 
 

9 § 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets förvalt-
ningsråd och styrelse  

— — — — — — — — — — — — — —  
Styrelsemedlemmarna skall vara väl an-

sedda och de skall ha tillräcklig kännedom 
om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I 
styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkun-
skap om placeringsverksamhet. De som skall 
väljas till medlemmar och suppleanter i för-
valtningsrådet eller styrelsen skall ge sitt da-
terade och undertecknade samtycke till upp-
draget innan de blir valda. Vad som i 7 kap. 
1 a § 3 och 4 mom. samt 4 och 5 § lagen om 
försäkringsbolag och i 16 kap. 4 § lagen om 
aktiebolag bestäms om styrelsemedlemmar, 
suppleanter och ordförande tillämpas på mot-
svarande sätt på förvaltningsrådets medlem-
mar, suppleanter och ordförande. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
12 § 

Särskilda behörighetsvillkor för ledningen 

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller 
meddelats näringsförbud får inte vara med-
lem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller 
verkställande direktör. 

Minst hälften av medlemmarna i styrelsen 
och förvaltningsrådet samt verkställande di-
rektören skall vara bosatta inom Europeiska 
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ekonomiska samarbetsområdet, om inte För-
säkringsinspektionen beviljar undantag. Un-
dantag får beviljas om det inte äventyrar en 
effektiv tillsyn över bolaget eller skötseln av 
det enligt sunda och försiktiga affärsprinci-
per. 

Majoriteten av det totala antalet medlem-
mar i förvaltningsrådet och styrelsen skall 
bestå av personer som inte är anställda hos 
samma kreditinstitut eller finansiella institut 
eller försäkringsbolag eller ett bolag som hör 
till samma koncern som institutet eller för-
säkringsbolaget och som inte är medlemmar i 
ett sådant instituts eller försäkringsbolags el-
ler annat bolags förvaltningsråd eller styrelse. 

Den som är medlem i styrelsen eller för-
valtningsrådet för ett arbetspensionsförsäk-
ringsbolag får inte vara medlem i förvalt-
ningsrådet eller styrelsen för ett annat arbets-
pensionsförsäkringsbolag. 

Verkställande direktören för ett arbetspen-
sionsförsäkringsbolag eller direktörens sup-
pleant får inte vara anställd hos eller revisor 
för ett kreditinstitut eller finansiellt institut, 
ett fondbolag, ett annat arbetspensionsförsäk-
ringsbolag eller något annat försäkringsbolag 
eller en sammanslutning  som hör till samma 
koncern eller till samma i lagen om tillsyn 
över  finans- och  försäkringskonglomerat     
(  /  ) avsedda konglomerat som institutet, 
fondbolaget eller försäkringsbolaget. Verk-
ställande direktören för ett arbetspensionsför-
säkringsbolag eller direktörens suppleant får 
inte vara medlem i styrelsen eller förvalt-
ningsrådet för ett annat arbetspensionsförsäk-
ringsbolag. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den    . 
 

————— 
 
 

11. 
Lag 

om ändring av lagen om försäkringsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 12 a kap. 1 § 

9 punkten, sådan den lyder i lag 952/2000, 
ändras 1 kap. 6 a §, 2 kap. 1 § 2 mom., 6 kap. 3 §, 10 kap. 4 a §, 11 kap. 8 §, 12 kap. 5 § 

2 mom., 12 a kap. 1 § 4, 5 och 10 punkten, 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., 
av dessa lagrum 1 kap. 6 a § sådan den lyder i lag 638/2000, 2 kap. 1 § 2 mom., 11 kap 8 § i 

lag 340/2000, 6 kap. 3 § sådan den lyder i lag 483/1993 och i nämnda lag 340/2000, 10 kap. 
4 a §, 12 a kap. 1 § 4, 5 och 10 punkten, 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. sådana de lyder i lag 
952/2000, och 12 kap. 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 81/1999, samt 

fogas till 1 kap. en ny 6 b §, till 6 kap. en ny 3 a §, till 10 kap. 9 b §, sådan den lyder i 
nämnda lag 340/2000,  nytt 3 mom., till 12 kap. 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 340/2000, 
ett nytt 5 mom. och till 12 a kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 952/2000, ett nytt 5 mom. 
som följer: 

 
1 kap. 

Allmänna stadganden 

6 a § 
I denna lag avses med tjänsteföretag en 

sammanslutning som för en försäkringsföre-
ning producerar tjänster som hänför sig till 
föreningens huvudsakliga verksamhet. Med 

tjänsteföretag avses också en sammanslut-
ning som huvudsakligen producerar tjänster 
för en eller flera försäkringsföreningar ge-
nom att äga, besitta eller förvalta fastigheter. 

 
6 b § 

I denna lag avses med försäkringsholding-
sammanslutning ett moderföretag vars hu-
vudsakliga funktion är att förvärva och inne-
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ha andelar i dotterföretag som är försäkrings-
företag, utländska återförsäkringsföretag eller 
försäkringsföretag i tredje land och av vilka 
minst ett är en försäkringsförening enligt 
denna lag. Som försäkringsholdingsamman-
slutning betraktas dock inte ett konglomerats 
holdingsammanslutning som hör till tillämp-
ningsområdet för lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat (  /  ). Med 
företag som nämns ovan i denna paragraf av-
ses moderföretag, dotterföretag, försäkrings-
företag, utländska återförsäkringsföretag och 
försäkringsföretag i tredje land enligt defini-
tionerna i 12 a kap. 1 § i denna lag.  

 
2 kap. 

Bildande av en försäkringsförening 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Minst en av stiftarna skall vara bosatt i el-
ler, om en stiftare är en juridisk person, ha 
sin hemort inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om inte Försäkringsin-
spektionen beviljar undantag. Undantag får 
beviljas om det inte äventyrar en effektiv till-
syn över försäkringsföreningen eller skötseln 
av den enligt sunda och försiktiga affärsprin-
ciper. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 kap. 

Försäkringsföreningens ledning 

3 §  
Minst en av styrelsemedlemmarna och 

verkställande direktören skall vara bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte Försäkringsinspektionen bevil-
jar undantag. Undantag får beviljas om det 
inte äventyrar en effektiv tillsyn över försäk-
ringsföreningen eller skötseln av den enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper.  

En försäkringsförenings styrelse och verk-
ställande direktör skall leda försäkringsföre-
ningen med yrkesskicklighet samt enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrel-
semedlemmarna och verkställande direktören 
skall vara väl ansedda och ha sådan allmän 
kännedom om försäkringsverksamhet som 

kan anses vara behövlig med beaktande av 
arten och omfattningen av försäkringsföre-
ningens verksamhet. 

Den som är omyndig, försatt i konkurs eller 
meddelats näringsförbud får inte vara med-
lem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller 
verkställande direktör.  

En försäkringsförening skall omedelbart 
meddela ändringar i fråga om sina i 2 mom. 
avsedda förvaltningspersoner till Försäk-
ringsinspektionen. 

Vad som i 2—4 mom. bestäms om försäk-
ringsföreningars förvaltningspersoner tilläm-
pas på motsvarande sätt på försäkringshol-
dingsammanslutningar. 

 
3 a § 

Verkställande direktören för en försäk-
ringsförening och dennes suppleant får inte 
vara verkställande direktör eller dennes sup-
pleant för ett kreditinstitut eller värdepap-
persföretag som hör till samma koncern som 
försäkringsföreningen eller för ett kreditinsti-
tut eller värdepappersföretag som hör till 
samma konglomerat enligt lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat som 
försäkringsföreningen. 

 
 

10 kap. 

Bokslut, koncernbokslut och täckning av an-
svarsskuld 

4 a § 
En försäkringsförening och en försäkrings-

holdingsammanslutning skall ha tillräcklig 
intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsy-
stem med beaktande av arten och omfatt-
ningen av föreningens verksamhet. Försäk-
ringsinspektionen utfärdar närmare föreskrif-
ter om hur den interna kontrollen och risk-
kontrollen skall ordnas. 

 
9 b § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett kreditinstitut eller värdepappersfö-

retag hör till en försäkringsförenings eller en 
försäkringsholdingsammanslutnings koncern, 
får koncernbokslutet utan hinder av detta ka-
pitel upprättas på det sätt som bestäms i 
4 kap. lagen om tillsyn över finans- och för-
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säkringskonglomerat, om det är nödvändigt 
för att ge en rättvisande och tillräcklig bild av 
resultatet av koncernens verksamhet och av 
dess ekonomiska ställning. 

 
11 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av fö-
reningens tillgångar 

8 § 
Betydande eller principiella beslut som 

gäller kreditgivning till ett samfund som hör 
till samma koncern som försäkringsförening-
en eller till ett samfund som hör till samma 
konglomerat enligt lagen om tillsyn över fi-
nans- och försäkringskonglomerat som för-
säkringsföreningen och betydande eller prin-
cipiella beslut om investeringar i ett sådant 
samfund skall fattas av försäkringsförening-
ens styrelse. 

Vad som i 1 mom. bestäms om kreditgiv-
ning tillämpas på motsvarande sätt på stäl-
lande av borgen eller annan säkerhet för be-
talningen av en kredit som någon annan be-
viljat. 

 
12 kap. 

Tillsynen över försäkringsföreningarna 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som i 3 mom. bestäms om Försäk-
ringsinspektionens rätt att granska en försäk-
ringsförenings och dess dottersamfunds rö-
relse och övriga verksamhet tillämpas på 
motsvarande sätt på en finsk försäkringshol-
dingsammanslutning och dess dottersamfund. 

 
5 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En försäkringsförening och en finsk försäk-

ringsholdingsammanslutning skall inom en 
skälig tid som social- och hälsovårdsministe-
riet och Försäkringsinspektionen bestämmer 
lämna ministeriet och inspektionen också 
andra för utförandet av uppgifterna enligt 
denna lag nödvändiga upplysningar om sin 
verksamhet än de som avses i 1 mom. Det 
som ovan i detta moment föreskrivs om för-
säkringsföreningar och finska försäkrings-

holdingsammanslutningar tillämpas på mot-
svarande sätt på inhemska och utländska fö-
retag som hör till ett finans- och försäkrings-
konglomerat som avses i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat, om 
Försäkringsinspektionen är samordnande till-
synsmyndighet enligt den nämnda lagen eller 
i övrigt utför uppgifter som med stöd av den 
nämnda lagen hör till den. 

 
12 a kap. 

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 § 

I detta kapitel avses med 

4) företag med ägarintresse ett moderföre-
tag, en juridisk person som har ägarintresse i 
ett annat företag eller ett företag som är knu-
tet till ett annat företag på det sätt som avses i 
5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten kreditinsti-
tutslagen (1607/1993), 

5) anknutet företag ett dotterföretag, ett så-
dant företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse eller ett företag som är knutet till 
ett annat företag på det sätt som avses i 5 § 
2 mom. 2 eller 3 punkten kreditinstitutslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

10) mångbranschholdingsammanslutning 
ett annat moderföretag än ett försäkringsföre-
tag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett ut-
ländskt återförsäkringsföretag, en försäk-
ringsholdingsammanslutning eller ett kon-
glomerats holdingsammanslutning enligt la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat och som har minst ett försäk-
ringsbolag enligt denna lag bland sina dotter-
företag.  

 
5 §  

För den extra tillsynen över en försäkrings-
förening enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel 
skall föreningen utföra en beräkning av den 
jämkade solvensen vilken skall omfatta till 
försäkringsföreningen anknutna försäkrings-
företag, försäkringsholdingsammanslut-
ningar, försäkringsföretag i tredje land, ut-
ländska återförsäkringsföretag samt kreditin-
stitut och finansiella institut enligt kreditin-
stitutslagen och värdepappersföretag enligt 
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lagen om värdepappersföretag (579/1996). I 
beräkningen skall dessutom beaktas andra fö-
retag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 
2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet när-
mare bestämmer genom förordning. Beräk-
ningen skall tillställas Försäkringsinspektio-
nen i samband med bokslutsuppgifterna på 
det sätt som inspektionen närmare bestäm-
mer. 

 
6 § 

En finsk försäkringsholdingsammanslut-
ning som är moderföretag till en försäkrings-
förening enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel 
skall för den extra tillsynen utföra en beräk-
ning av den jämkade solvensen vilken skall 
omfatta till moderföretaget anknutna försäk-
ringsföretag, försäkringsholdingsammanslut-
ningar, försäkringsföretag i tredje land, ut-
ländska återförsäkringsföretag samt kreditin-
stitut och finansiella institut enligt kreditin-
stitutslagen och värdepappersföretag enligt 
lagen om värdepappersföretag. I beräkningen 
skall dessutom beaktas andra företag som in-
går i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. 
på det sätt som ministeriet närmare bestäm-

mer genom förordning. Om en försäkringsfö-
renings moderföretag är något annat företag 
enligt 2 § 2 mom. än en finsk försäkringshol-
dingsammanslutning, skall en försäkringsfö-
rening som ingår i gruppen utföra beräkning-
en. Beräkningen skall tillställas Försäkrings-
inspektionen i samband med bokslutsuppgif-
terna på det sätt som inspektionen närmare 
bestämmer. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Transaktioner enligt denna paragraf får inte 

göras på villkor som avviker från de villkor 
som allmänt iakttas i likadana transaktioner 
mellan parter som är oberoende av varandra. 
Detta moment tillämpas inte på administrati-
va tjänster som koncernföretagen skaffar hos 
ett företag inom koncernen och inte heller på 
kapital- och debenturlån som ett moderföre-
tag beviljar ett dotterföretag och som behövs 
för att stärka dotterföretagets kapitalstruktur.  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

 
————— 

 

Helsingfors den 30 april 2004 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Andra finansminister Ulla-Maj Wideroos 
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Bilaga 
Parallelltexter 

2. 
Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 67 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 1683/1995 och 1340/1997, 
ändras 5 § 5 mom., 8 §, 10 § 2 mom., 16 § 1 mom., 17 a § 1—3 mom., 19 a § 1 mom., ru-

briken för 7 kap., 68 § 1 mom., 70 § 4 mom. 4 punkten samt rubriken för och 1 och 2 mom. i 
71 a §, av dessa lagrum 5 § 5 mom., 16 § 1 mom., 19 a § 1 mom. samt rubriken för och 1 och 
2 mom. i 71 a § sådana de lyder i lag 45/2002, 8 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 69/2003 
och lag 588/2003, 10 § 2 mom. och 17 a § 1—3 mom. sådana de lyder i nämnda lag 588/2003, 
68 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1340/1997 och 70 § 4 mom. sådant det lyder i lag 
75/2003, samt 

fogas till lagen nya 9 a och 9 b §, till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 588/2003, ett nytt 
3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., till 11 §, sådan den lyder delvis 
ändrad i lag 949/1996 och i nämnda lag 588/2003, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 
4 mom. blir 4 och 5 mom., till 16 §, sådan den lyder i nämnda lag 45/2002, nya 2 och 3 mom., 
varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 4 och 5 mom., samt nya 6 och 7 mom., till lagen nya 
68 a §, till 70 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 588/2002 och 75/2003, ett nytt 
6 mom., varvid det nuvarande 6 mom. blir 7 mom., till 71 a §, sådan den lyder i nämnda lag 
45/2002, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 79 §, sådan den lyder 
i nämnda lag 1340/1997, ett nytt 6 mom., till 80 §, sådan den lyder i nämnda lag 558/2003, ett 
nytt 2 mom., och till 81 §, sådan den lyder i nämnda lag 1340/1997 och 75/2003, ett nytt 
3 mom., som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

5 § 

Koncern och konsolideringsgrupp 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

Utöver vad som bestäms ovan betraktas 
vid tillämpningen av 16 § 2 mom., 21 och 
22 § samt 8 och 9 kap. i denna lag som en 
konsolideringsgrupps moderföretag och ett 
finansiellt institut, om inte finansinspektio-
nen beslutar något annat i ett enskilt fall, ett 
konglomerats holdingsammanslutning enligt 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat när företagen i finans-
branschen står för en andel i konglomeratet 
som beräknad i enlighet med 6 § 2 mom. i 
nämnda lag är större än den andel som före-
tagen i försäkringsbranschen står för och 
som en konsolideringsgrupps dotterföretag 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms ovan betraktas 

vid tillämpningen av 16 § 4 mom. samt 21, 
22 och 65 d § i denna lag som en konsolide-
ringsgrupps moderföretag och ett finansiellt 
institut, om inte Finansinspektionen beslutar 
något annat i ett enskilt fall, ett konglome-
rats holdingsammanslutning enligt lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat (  /  ) när företagen i finansbranschen 
står för en andel i konglomeratet som beräk-
nad i enlighet med 4 § 2 mom. 1 punkten i 
nämnda lag är större än den andel som före-
tagen i försäkringsbranschen står för, och 
som en konsolideringsgrupps dotterföretag 
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fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen 
om placeringsfonder (48/1999) där konsoli-
deringsgruppens moderföretag har bestäm-
mande inflytande enligt 2 mom. 1 punkten. 
Innan finansinspektionen fattar ett beslut 
som avses i detta moment skall den begära 
utlåtande av Försäkringsinspektionen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

fondbolag och förvaringsinstitut enligt lagen 
om placeringsfonder (48/1999) där konsoli-
deringsgruppens moderföretag har bestäm-
mande inflytande enligt 2 mom. 1 punkten. 
Innan Finansinspektionen fattar ett beslut 
som avses i detta moment skall den begära 
utlåtande i ärendet av de andra centrala till-
synsmyndigheterna. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

8 § 

Firma 

Utom depositionsbankerna får endast Fin-
lands Bank och Nordiska Investeringsban-
ken använda ordet ”bank” i sin firma eller 
annars som beteckning för sin verksamhet. 
Oaktat förbudet får benämningen "bank" 
användas i firma eller annars för att beskri-
va verksamheten, om det är uppenbart att 
användningen av ordet inte på ett missvi-
sande sätt hänvisar till depositionsbankernas 
verksamhet.  

Finansinspektionen kan ge ett företag som 
hör till en depositionsbanks konsoliderings-
grupp tillstånd att i sin firma använda be-
nämningen "bank" eller en hänvisning till 
depositionsbankens verksamhet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 § 

Firma 

Andra än depositionsbankerna, Finlands 
Bank och Nordiska Investeringsbanken får 
inte i sin firma använda benämningen 
”bank”, om det inte är uppenbart att an-
vändningen av ordet inte på ett missvisande 
sätt hänvisar till depositionsbankernas verk-
samhet. 

 
 
 
Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 

får ett företag i sin firma använda en hän-
visning till firman i fråga om en deposi-
tionsbank som hör till samma koncern, kon-
solideringsgrupp eller finans- och försäk-
ringskonglomerat som företaget. Ett företag 
som hör till sammanslutningen av andels-
banker får dessutom i sin firma använda en 
hänvisning till andelsbankerna. 

Vad som bestäms ovan i denna paragraf 
gäller även bifirma och sekundärt känne-
tecken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 a § 

Regionalt tillämpningsområde för bestäm-
melser som tillämpas på en konsoliderings-

grupp 

Vad som i denna lag föreskrivs om en 
konsolideringsgrupp tillämpas på en konso-
lideringsgrupp till vilken åtminstone ett 
finskt kreditinstitut hör och 

1) vars moderföretag har hemort i Fin-
land, eller 

2) vars moderföretag har hemort i en an-



 RP 69/2004 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
    

 

104

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet och följande båda av de föl-
jande villkoren uppfylls: 

a) i moderföretagets hemstat finns inte ett 
kreditinstitut som hör till konsoliderings-
gruppen, 

b) balansomslutningen för ett finskt kredit-
institut som hör till konsolideringsgruppen 
är större än balansomslutningen för något 
annat kreditinstitut som har hemort i en an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet. 

Lagen tillämpas dessutom på sådana and-
ra än i 1 mom. avsedda konsoliderings-
grupper som uppfyller samtliga följande 
villkor: 

1) konsolideringsgruppens moderföretag 
eller åtminstone ett kreditinstitut som hör 
till konsolideringsgruppen har hemort i Fin-
land, 

2) konsolideringsgruppens moderföretag 
och åtminstone ett kreditinstitut som hör till 
konsolideringsgruppen har hemort i en stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, 

3) Finansinspektionen har på det sätt som 
avses i 9 b § 2 mom. kommit överens med de 
tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen 
över de utländska kreditinstitut som hör till 
konsolideringsgruppen om att Finansin-
spektionen är ansvarig tillsynsmyndighet för 
den gruppbaserade tillsynen och att finsk 
lag tillämpas på den gruppbaserade tillsy-
nen. 

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. 
tillämpas lagen inte om Finansinspektionen 
har kommit överens med de andra tillsyns-
myndigheter som svarar för tillsynen över 
de utländska kreditinstitut som hör till kon-
solideringsgruppen om att en behörig till-
synsmyndighet  i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet tar på 
sig ansvaret för den gruppbaserade tillsy-
nen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

9 b § 

Överföring av tillsynsuppgiften på en annan 
tillsynsmyndighet 

Med avvikelse från vad som bestäms i 
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9 a § kan Finansinspektionen med en eller 
flera tillsynsmyndigheter i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet ingå avtal om att en tillsynsmyndighet 
i en annan stat som hör till Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet är ansvarig till-
synsmyndighet  för den gruppbaserade till-
synen. Ett i momentet avsett avtal kan ingås 
om moderföretaget i konsolideringsgruppen 
inte är ett finskt reglerat företag. 

Finansinspektionen kan enligt villkoren i 
9 a § 2 mom. med en eller flera tillsynsmyn-
digheter i en annan stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet ingå avtal 
om att Finansinspektionen är ansvarig till-
synsmyndighet  för den gruppbaserade till-
synen i en konsolideringsgrupp som avses i 
9 a § 2 mom.   

I 1 och 2 mom. avsedda avtal kan ingås 
om det finns vägande skäl därtill med hän-
syn till en effektiv gruppbaserad tillsyn. En 
skriftlig avsiktsförklaring skall upprättas om 
avtalet och denna förklaring skall under-
tecknas av alla tillsynsmyndigheter som sva-
rar för tillsynen över de kreditinstitut som 
hör till konsolideringsgruppen samt delges 
moderföretaget i konsolideringsgruppen.  
 

 
 

10 § 

Koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
Insättningsgarantifondens utlåtande skall 

begäras om en depositionsbanks konces-
sionsansökan. Dessutom skall begäras ett ut-
låtande från ersättningsfonden för investe-
rarskydd, om kreditinstitutet enligt sin bo-
lagsordning kan tillhandahålla investerings-
tjänster. När koncession söks av en sam-
manslutning som är dotterföretag till ett 
kreditinstitut med verksamhetstillstånd i en 
annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller av ett dotterföretag 
till ett sådant kreditinstituts moderföretag, 
skall utlåtande av den statens tillsynsmyn-
dighet som övervakar finansmarknaden be-
gäras. På samma sätt skall förfaras om 
samma fysiska eller juridiska personer har 
bestämmande inflytande såväl i den konces-

— — — — — — — — — — — — — —  
Insättningsgarantifondens utlåtande skall 

begäras om en depositionsbanks konces-
sionsansökan. Dessutom skall begäras ett ut-
låtande från ersättningsfonden för investe-
rarskydd, om kreditinstitutet enligt sin bo-
lagsordning kan tillhandahålla investerings-
tjänster.  
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sionssökande sammanslutningen som i det 
ovan angivna kreditinstitutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
Om koncession söks av en sammanslut-

ning som är dotterföretag till ett kreditinsti-
tut, värdepappersföretag eller försäkrings-
bolag med verksamhetstillstånd i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller av ett dotterföretag till ett 
sådant kreditinstituts, värdepappersföretags 
eller försäkringsbolags moderföretag, skall 
utlåtande av den statens berörda tillsyns-
myndighet begäras. På samma sätt skall 
förfaras om samma fysiska eller juridiska 
personer har bestämmande inflytande såväl 
i den koncessionssökande sammanslutning-
en som i det ovan angivna kreditinstitutet, 
värdepappersföretaget eller försäkringsbo-
laget. I begäran om utlåtande som avses i 
detta moment skall den som ger utlåtande 
uppmanas att särskilt bedöma aktieägarnas 
lämplighet samt det goda anseendet och er-
farenheten hos direktörer som ingår i led-
ningen för en annan enhet i samma grupp 
samt att överlämna de uppgifter om ovan 
nämnda omständigheter som är relevanta 
när det gäller att bevilja koncession eller 
utöva tillsyn över kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Beviljande av koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kreditinstitutet hör till en sådan kon-

solideringsgrupp på vilken med stöd av 
 9 a §  finsk lag inte tillämpas, är en ytterli-
gare förutsättning för beviljande av konces-
sion att man kan säkerställa att en utländsk 
tillsynsmyndighet  har tillräcklig behörighet 
att övervaka hela konsolideringsgruppen på 
ett sätt som motsvarar denna lag eller att 
kreditinstitutets tillhörighet till en sådan 
konsolideringsgrupp inte på något annat 
sätt äventyrar stabiliteten i kreditinstitutets 
verksamhet.  Kreditinstitutets tillhörighet till 
en konsolideringsgrupp som avses i detta 
moment anses äventyra stabiliteten i kredit-
institutets verksamhet, såvida det inte kan 
visas att den konsoliderade soliditeten, de 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

konsoliderade stora kundriskerna, konsoli-
deringsgruppens interna kontroll och risk-
hanteringsmetoder samt, i fråga om en hol-
dingsammanslutning, ägarnas och ledning-
ens lämplighet och tillförlitlighet motsvarar 
kraven enligt denna lag. Vad som i detta 
moment bestäms om konsolideringsgrupper 
tillämpas även på andra finans- och försäk-
ringskonglomerat än de som avses i 6 § 
1 eller 2 mom. lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat.  
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 

16 § 

Kreditgivning och investering i vissa fall 

Betydande och principiella beslut som 
gäller kreditgivning till ett försäkringsbolag 
som hör till samma koncern som kreditinsti-
tutet eller till ett försäkringsbolag som hör 
till samma konglomerat enligt lagen om till-
syn över finans- och försäkringskonglome-
rat som kreditinstitutet och betydande och 
principiella beslut om investeringar i ett så-
dant försäkringsbolag skall fattas av kredit-
institutets styrelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 § 

Kreditgivning och investering i vissa fall 

Beslut som gäller kreditgivning och där-
med jämförbar annan finansiering till en fy-
sisk person, en sammanslutning eller stiftel-
se som hör till ett kreditinstituts närmaste 
krets och beslut om investeringar i ett före-
tag som hör till den närmaste kretsen samt 
de allmänna villkoren för beviljande av så-
dana kredit och investeringar skall godkän-
nas i kreditinstitutets styrelse. På villkoren 
för i denna paragraf avsedda andra affärs-
transaktioner än sedvanliga personalkredi-
ter tillämpas vad som bestäms i 71 a § 
3 mom. 

Till ett kreditinstituts närmaste krets hör  
1) den som på grundval av ägande, op-

tionsrätt eller konverteringslån innehar el-
ler kan inneha minst 5 procent av kreditin-
stitutets aktier eller andelar eller det röste-
tal som dessa medför eller motsvarande in-
nehav eller rösträtt i en sammanslutning 
som hör till kreditinstitutets koncern eller i 
en sammanslutning som utövar bestämman-
de inflytande i kreditinstitutet, om inte det 
bolag som innehavet avser är av liten bety-
delse när det gäller hela koncernen, 

2) medlemmarna i kreditinstitutets för-
valtningsråd, medlemmarna och supplean-
terna i styrelsen, verkställande direktören 
och dennes suppleant, revisorerna samt den 
som har motsvarande ställning i ett sådant 
företag som avses i 1 punkten, 

3) en i 2—3 punkten nämnd persons barn 
samt make eller den med vilken personen i 
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fråga lever i ett äktenskapsliknande förhål-
lande,  

4) en sammanslutning och en stiftelse där 
den som avses ovan i detta moment ensam 
eller tillsammans med någon annan har så-
dant bestämmande inflytande som avses i 
1 kap. 5 § bokföringslagen. 

Kreditinstitutet skall föra en förteckning 
över de fysiska personer, sammanslutningar 
och stiftelser som avses i 2 mom. Uppgifter-
na i förteckningen och förändringar i dem 
samt krediter som beviljats i förteckningen 
nämnda fysiska personer, sammanslutning-
ar och stiftelser samt i 1 mom. avsedda be-
slut eller villkor gällande investeringar i en 
sammanslutning skall anmälas till Finansin-
spektionen.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Vad som ovan i denna paragraf bestäms 
om kreditinstitut tillämpas på motsvarande 
sätt på finska finansiella institut som hör till 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti-
tutet. 

Finansinspektionen kan meddela de när-
mare föreskrifter som med tanke på tillsynen 
behövs i fråga om registreringen av beslut 
som avses i 1 mom. samt i fråga om förande 
av en förteckning som avses i 3 mom. och 
anmälan till Finansinspektionen av uppgif-
ter som avses i nämnda moment. Finansin-
spektionen kan dessutom med tanke på till-
synen meddela närmare föreskrifter om i 
vilka fall ett i 2 mom. 1 punkten avsett bolag 
anses vara av liten betydelse med avseende 
på hela koncernen. 
 

 
 

17 a §  

Ledningen av kreditinstitut och holding-
sammanslutningar 

Ett kreditinstituts styrelse och verkställan-
de direktör skall leda kreditinstitutet med 
yrkesskicklighet samt enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmar-
na och suppleanterna samt verkställande di-
rektören skall vara tillförlitliga personer som 
inte är försatta i konkurs och vars hand-
lingsbehörighet inte har begränsats. De skall 
dessutom ha sådan allmän kännedom om 

17 a §  

Ledningen av kreditinstitut och holding-
sammanslutningar 

Ett kreditinstituts styrelse och verkställan-
de direktör skall leda kreditinstitutet med 
yrkesskicklighet samt enligt sunda och för-
siktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmar-
na och suppleanterna samt verkställande di-
rektören och dennes suppleant skall vara 
tillförlitliga personer som inte är försatta i 
konkurs och vars handlingsbehörighet inte 
har begränsats. De skall dessutom ha sådan 
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kreditinstitutsverksamhet som kan anses 
vara behövlig med beaktande av arten och 
omfattningen av kreditinstitutets verksam-
het.  

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om han eller hon under de 
fem senaste åren genom en dom som har 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre senaste åren till bötesstraff 
för ett brott som kan anses visa att han eller 
hon är uppenbart olämplig som kreditinstitu-
tets styrelsemedlem eller suppleant eller 
verkställande direktör.  

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara ett kre-
ditinstituts styrelsemedlem eller suppleant 
eller verkställande direktör eller vice verk-
ställande direktör, om  
 

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har 
ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oför-
siktighet och om det är uppenbart att detta 
allvarligt kan skada stabiliteten i kreditinsti-
tutets verksamhet, insättarnas eller investe-
rarnas ställning eller borgenärernas fördel, 
eller  
2) denne inte uppfyller de krav som före-
skrivs i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

allmän kännedom om kreditinstitutsverk-
samhet som kan anses vara behövlig med 
beaktande av arten och omfattningen av 
kreditinstitutets verksamhet. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om han eller hon under de 
fem senaste åren genom en dom som har 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre senaste åren till bötesstraff 
för ett brott som kan anses visa att han eller 
hon är uppenbart olämplig som styrelsemed-
lem eller suppleant eller som verkställande 
direktör eller dennes suppleant i kreditinsti-
tutets holdingsammanslutning.  

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara ett kre-
ditinstituts styrelsemedlem eller suppleant 
eller verkställande direktör eller dennes 
suppleant, om 

1) personen vid skötseln av sina uppgifter 
har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller 
oförsiktighet och om det är uppenbart att 
detta allvarligt kan skada stabiliteten i kre-
ditinstitutets verksamhet, insättarnas eller 
investerarnas ställning eller borgenärernas 
fördel, eller 

2) personen inte uppfyller de krav som fö-
reskrivs i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

19 a § 

Förvärv av bestämmande inflytande i ett fö-
retag utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet 

Ett kreditinstitut eller ett företag inom 
dess konsolideringsgrupp får inte förvärva i 
1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen avsett be-
stämmande inflytande i ett kreditinstitut, 
värdepappersföretag eller försäkringsbolag 
med hemort i en stat som inte hör till Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, om 
inte kreditinstitutet eller företaget inom dess 
konsolideringsgrupp har anmält detta till fi-
nansinspektionen på förhand eller om fi-
nansinspektionen efter att ha fått anmälan 
har förbjudit förvärvet inom den tid som an-
ges i 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  

19 a § 

Förvärv av bestämmande inflytande i ett fö-
retag utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet 

Ett kreditinstitut eller ett företag inom 
dess konsolideringsgrupp får inte förvärva i 
1 kap. 5 § bokföringslagen avsett bestäm-
mande inflytande i ett kreditinstitut, värde-
pappersföretag, fondbolag eller försäkrings-
bolag med hemort i en stat som inte hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, 
om inte företaget har anmält detta till Fi-
nansinspektionen på förhand eller om Fi-
nansinspektionen efter att ha fått anmälan 
har förbjudit förvärvet inom den tid som an-
ges i 2 mom. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 kap. 

Likviditet och kassareserv 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 kap. 

Likviditet  

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
67 § 

Kassareserv 

Som stöd för sin likviditet skall en deposi-
tionsbank ha en kassareserv som skall utgö-
ra minst 10 procent av depositionsbankens 
samtliga skulder, med undantag för skulder 
som banken har fått av medel som finska 
staten har givit för ett visst syfte samt ban-
kens skulder hos Finlands Bank och hos den 
affärsbank eller det sparbanksaktiebolag 
som är dess centrala finansiella institut.  
 

Till en depositionsbanks kassareserv hör 
följande: 

1) bankens kassa, 
2) sådana fordringar hos Finlands Bank 

och med den jämställbara centralbanker 
som förfaller om en månad, 

3) sådana fordringar hos inhemska och 
med dem jämställbara utländska kreditinsti-
tut som förfaller inom en månad, till netto-
beloppet; sådana av spar- och andelsban-
kernas fordringar hos den affärsbank eller 
det sparbanksaktiebolag, som är deras cen-
trala finansiella institut, som förfaller inom 
en månad kan dock räknas till kassareser-
ven till bruttobeloppet när relationstalet en-
ligt 1 mom. räknas ut, samt  

4) fordringsbevis som emitterats av såda-
na offentliga sammanslutningar och kredit-
institut som avses i 76 § 1 mom. I gruppen 
2–4 punkten och i II gruppen 1 punkten 
samt övriga av finansinspektionen godkända 
och offentligt noterade fordringsbevis som 
har hänförts till rörliga aktiva, med undan-
tag för fordringsbevis som är efterställda 
emittentens övriga skulder.  

Till de fordringar och fordringsbevis som 
avses i 2 mom. 3 och 4 punkten ovan räknas 
inte fordringar och fordringsbevis hos så-
dana kreditinstitut och finansiella institut 

67 § 
 
(upphävs) 
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som hör till samma konsolideringsgrupp 
som depositionsbanken.  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de poster som ingår i den i 2 
mom. nämnda kassareserven samt om rap-
portering av relationstalet till finansinspek-
tionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

68 § 

Generalklausul om riskkontroll 

Ett kreditinstitut och till dess konsolide-
ringsgrupp hörande företag får inte i sin 
verksamhet ta så stora risker att kreditinsti-
tutets soliditet eller konsoliderade soliditet 
utsätts för väsentlig fara. Kreditinstitutet och 
de till dess konsolideringsgrupp hörande fö-
retagen skall ha med hänsyn till verksamhe-
ten tillräcklig intern övervakning och till-
räckliga riskkontrollsystem. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

68 § 

Generalklausul om riskkontroll 

Ett kreditinstitut och till dess konsolide-
ringsgrupp hörande företag får inte i sin 
verksamhet ta så stora risker att kreditinsti-
tutets soliditet eller konsoliderade soliditet 
eller kreditinstitutets likviditet utsätts för vä-
sentlig fara. Kreditinstitutet och de till dess 
konsolideringsgrupp hörande företagen skall 
ha med hänsyn till verksamheten tillräcklig 
intern kontroll och tillräckliga riskkontroll-
system. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 a § 

Övervakningen av riskkoncentrationer 

Ett kreditinstitut skall följa de länderris-
ker, valutarisker, ränterisker och bransch-
risker som ingår i dess affärstransaktioner 
samt ange interna gränser för dem. Kredit-
institutet skall lämna Finansinspektionen de 
upplysningar som behövs för att övervaka 
de koncentrationer som dessa risker ger 
upphov till. 

Vad som i 1 mom. föreskrivs om ett kredit-
institut och dess risker tillämpas på motsva-
rande sätt på en holdingsammanslutning 
och en konsolideringsgrupps totala risker. 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om innehållet beträffande an-
mälningsskyldigheten enligt denna paragraf 
samt ange hur ofta anmälningarna skall gö-
ras. 
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70 § 

Begränsningar av kundriskerna 

— — — — — — — — — — — — — —  
Till kundriskerna hänförs inte vid tillämp-

ningen av denna paragraf 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) sådana fordringar och investeringar 

samt förbindelser utanför balansräkningen 
som hänför sig till ett kreditinstitut, finansi-
ellt institut eller tjänsteföretag som hör till 
samma konsolideringsgrupp som kreditinsti-
tutet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) sådana i 1 mom. avsedda fordringar, in-

vesteringar samt förbindelser utanför ba-
lansräkningen som hänför sig till ett kredit-
instituts dotterföretag, om dotterföretaget är 
ett kreditinstitut, finansiellt institut eller 
tjänsteföretag som hör till samma konsoli-
deringsgrupp som kreditinstitutet; vad som i 
denna punkt föreskrivs om företag som hör 
till en konsolideringsgrupp tillämpas på 
motsvarande sätt på sådana i 17 § lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat avsedda företag som hör till samma 
finans- och försäkringskonglomerat som 
kreditinstitutet och som är dotterföretag till 
kreditinstitutet. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Finansinspektionen kan på ansökan av ett 
kreditinstitut bevilja tillstånd att avvika från 
de begränsningar som föreskrivs i denna 
paragraf, om en stor kundrisk hänför sig till 
något annat än ett i 4 mom. 4 punkten avsett 
kreditinstitut, finansiellt institut, tjänsteföre-
tag eller försäkringsbolag som hör till sam-
ma konsolideringsgrupp eller finans- och 
försäkringskonglomerat som kreditinstitutet. 
Vad som föreskrivs ovan i detta moment 
skall tillämpas också vid beräkningen av de 
kundrisker som gäller medlemskreditinstitut 
i det centralinstitut för sammanslutningen 
av andelsbanker som avses i 3 § lagen om 
andelsbanker och andra kreditinstitut i an-
delslagsform, om en stor kundrisk hänför 
sig till de i nämnda paragraf avsedda insti-
tuten som hör till sammanslutningen. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
71 a § 

Anmälan om interna affärstransaktioner 

En konsolideringsgrupps moderföretag 
skall till finansinspektionen anmäla sådana 

71 a § 

Interna affärstransaktioner 

Ett kreditinstitut eller, om kreditinstitutet 
hör till en konsolideringsgrupp, konsolide-
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till konsolideringsgruppen hörande företags 
affärstransaktioner där motparten är  
 
 
 
 

1) ett företag som inte hör till konsolide-
ringsgruppen men som hör till samma kon-
cern som kreditinstitutet eller som är ett i 
bokföringslagen avsett ägarintresseföretag 
för kreditinstitutet eller för ett företag som 
hör till samma koncern som kreditinstitutet,  

2) en sådan i lagen om pensionsstiftelser 
(1774/1995) avsedd pensionsstiftelse som 
grundats av ett arbetsgivarföretag som hör 
till konsolideringsgruppen och vars verk-
samhetskrets omfattar personer som är an-
ställda hos arbetsgivarföretaget, eller 

3) en i lagen om försäkringskassor 
(1164/1992) avsedd pensionskassa vars 
verksamhetskrets kan omfatta personer som 
är anställda hos ett arbetsgivarföretag som 
hör till konsolideringsgruppen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den anmälan som avses i 1 mom. skall 

göras åtminstone en gång i kvartalet beträf-
fande sådana affärstransaktioner vilkas vär-
de eller, om flera affärstransaktioner av 
samma typ har gjorts under den tidsperiod 
som avses i detta moment, deras samman-
lagda värde överstiger en miljon euro, om 
inte finansinspektionen godkänner en högre 
gräns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ringsgruppens moderföretag skall till Fi-
nansinspektionen anmäla sådana affärs-
transaktioner där den ena parten är ett kre-
ditinstitut eller ett företag som hör till dess 
konsolideringsgrupp och den andra parten 
är 

1) ett företag som hör till samma konsoli-
deringsgrupp, 

 
 
 
 
2) ett företag som inte hör till samma kon-

solideringsgrupp, men som hör till samma 
koncern som kreditinstitutet eller som är ett 
i bokföringslagen avsett ägarintresseföretag 
för kreditinstitutet eller för ett företag som 
hör till samma koncern som kreditinstitutet, 

3) en sådan i lagen om pensionsstiftelser 
(1774/1995) avsedd pensionsstiftelse som 
grundats av ett kreditinstitut eller av ett ar-
betsgivarföretag som hör till samma kon-
cern eller konsolideringsgrupp som kredit-
institutet och vars verksamhetskrets omfat-
tar personer som är anställda hos arbetsgi-
varföretaget, eller 

4) en i lagen om försäkringskassor 
(1164/1992) avsedd pensionskassa vars 
verksamhetskrets kan omfatta personer som 
är anställda hos ett kreditinstitut eller ett 
arbetsgivarföretag som hör till samma kon-
cern eller konsolideringsgrupp som kredit-
institutet. 

Den anmälan som avses i 1 mom. skall 
göras åtminstone en gång i kvartalet beträf-
fande sådana affärstransaktioner vilkas vär-
de eller, om flera affärstransaktioner av 
samma typ har gjorts under den tidsperiod 
som avses i detta moment, deras samman-
lagda värde överstiger en miljon euro eller 
5 procent av kapitalbasen i fråga om en af-
färstransaktion i vilken ett kreditinstitut el-
ler ett företag som hör till kreditinstitutets 
konsolideringsgrupp är part, om inte Fi-
nansinspektionen godkänner en högre 
gräns. 

Affärstransaktioner enligt denna paragraf 
får inte göras på villkor som avviker från de 
villkor som allmänt iakttas i likadana affärs-
transaktioner mellan parter som är obero-
ende av varandra. Detta moment tillämpas 
inte på administrativa tjänster som koncern-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

företagen skaffar hos ett företag inom kon-
cernen och inte heller på sådana kapital- 
och debenturlån som ett moderföretag bevil-
jar ett dotterföretag och som behövs för att 
stärka dotterföretagets kapitalstruktur samt 
inte heller på annan finansiering av ett dot-
terföretag om dotterföretaget är ett finansi-
ellt institut eller tjänsteföretag som hör till 
samma konsolideringsgrupp eller om dotter-
företaget är ett företag inom finans- eller 
försäkringsbranschen som hör till samma 
finans- och försäkringskonglomerat och 
moderföretaget allmänt sköter konsolide-
ringsgruppens eller konglomeratets finans-
förvaltning. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
79 § 

Konsoliderad kapitalbas 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kapitalbasen för ett företag som hör 

till konsolideringsgruppen överstiger kapi-
talbasens minimibelopp i fråga om företa-
get, får av denna kapitalbas, till den del som 
överstiger kapitalbasens minimibelopp, be-
aktas endast den andel som hör till de övri-
ga företagen inom konsolideringsgruppen. 
Sådan kapitalbas som avses i detta moment 
och som i fråga om utdelningsbarheten har 
begränsats med stöd av lag, bolagsordning 
eller stadgar eller myndighetsbeslut eller 
som i övrigt inte står till förfogande för att 
täcka förluster i andra företag inom konso-
lideringsgruppen får inte räknas till konso-
liderad kapitalbas till den del beloppet av 
den överstiger kapitalbasens minimibelopp i 
företaget. 
 

 
80 § 

 
Skyldighet att öka kapitalbasen och den 

konsoliderade kapitalbasen 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett kreditinstitut är ett i lagen om till-

syn över finans- och försäkringskonglome-
rat avsett företag med ägarintresse i ett fi-
nans- och försäkringskonglomerat eller dot-
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terföretag till ett sådant konglomerats mo-
derföretag och konglomeratets kapitalbas 
sjunker under det belopp som anges i 19 § i 
den nämnda lagen, tillämpas på kreditinsti-
tutet på motsvarande sätt det som föreskrivs 
i 1 mom. Finansinspektionen skall innan 
den fattar beslut som avses i 1 mom. begära 
utlåtande om beslutet av de andra i nämnda 
lag avsedda centrala tillsynsmyndigheterna. 
 

 
81 § 

 
Begränsningar av vinstutdelningen till följd 

av soliditeten och stora kundrisker 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om kreditinstitutet är ett i lagen om tillsyn 

över finans- och försäkringskonglomerat 
avsett företag med ägarintresse i ett finans- 
och försäkringskonglomerat eller dotterfö-
retag till ett sådant konglomerats moderfö-
retag och konglomeratets kapitalbas sjunker 
under det minimibelopp som anges i 19 eller 
22 § i den nämnda lagen, tillämpas på kre-
ditinstitutet och på ett företag som hör till 
dess konsolideringsgrupp på motsvarande 
sätt det som föreskrivs i 1 och 2 mom. Fi-
nansinspektionen skall innan den fattar be-
slut som avses i 1 mom. begära utlåtande 
om beslutet av de andra i nämnda lag av-
sedda centrala tillsynsmyndigheterna. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den        20  . 
——— 
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3. 
Lag 

om ändring av 23 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i 
Finland 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts 

verksamhet i Finland (1608/1993) 23 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1346/1997, samt 
ändras rubriken för 23 § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

23 § 

Likviditet 

En filial skall till stöd för sin likviditet ha 
en kassareserv, enligt vad som föreskrivs i 
67 § kreditinstitutslagen. Finansinspektio-
nen meddelar närmare föreskrifter om be-
räkning av relationstalet för kassareserven 
samt om rapporteringen av relationstalet till 
finansinspektionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

23 § 

Generalklausul om riskkontroll 

(1 mom. upphävs) 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
 

 
 
 
 

 

4. 
Lag 

om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 2001 om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolags-

form (1501/2001) 2 § samt 
fogas till lagen en ny 5 a § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
Minst hälften av kreditinstitutets stiftare 

och styrelsemedlemmar samt verkställande 

2 § 
Minst en av kreditinstitutets stiftare och 

minst en styrelsemedlem samt verkställande 
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direktören och firmatecknare som avses i 9 
kap. 12 § 2 mom. lagen om aktiebolag skall 
vara bosatta i, eller om en stiftare är en juri-
disk person, ha sin hemort inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, om inte fi-
nansinspektionen beviljar kreditinstitutet 
tillstånd att avvika från detta krav. Tillstånd 
kan beviljas om det inte äventyrar en effek-
tiv tillsyn över kreditinstitutet eller skötseln 
av det enligt försiktiga och sunda affärsprin-
ciper. 

 

direktören skall vara bosatta i eller, om en 
stiftare är en juridisk person, ha sin hemort 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte Finansinspektionen beviljar 
undantag. Undantag får beviljas om det inte 
äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinsti-
tutet eller skötseln av det enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper. 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 a § 
 

Har en borgenär motsatt sig fusion skall 
registermyndigheten begära Finansinspek-
tionens utlåtande om hur ett verkställande 
av fusionen påverkar borgenärens ställning 
och om fusionen behöver verkställas utan 
dröjsmål för att en stabil verksamhet skall 
kunna tryggas vid kreditinstituten. Regis-
termyndigheten skall utan hinder av det som 
i 14 kap. 6 § 1 mom. lagen om aktiebolag 
föreskrivs om villkoren för beviljande av 
verkställighetstillstånd bevilja verkställig-
hetstillstånd trots att borgenären motsätter 
sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlå-
tande anser att verkställandet av fusionen 
inte försvagar borgenärens ekonomiska 
ställning och fusionen behöver verkställas 
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet 
skall kunna tryggas vid kreditinstituten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

——— 
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5. 
Lag 

om ändring av sparbankslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sparbankslagen av den 28 december 2001 (1502/2001) 2 § 2 mom. och 42 § 

3 mom. samt 
fogas till 73 § ett nytt 4 mom. som följer: 
 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Minst hälften av stiftarna skall vara bosat-
ta i, eller om de är juridiska personer, ha 
hemort inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, om inte finansinspektionen 
beviljar banken tillstånd att avvika från detta 
krav. Tillstånd kan beviljas om det inte 
äventyrar en effektiv tillsyn över banken el-
ler skötseln av den enligt försiktiga och sun-
da affärsprinciper. 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Minst en av stiftarna skall vara bosatt i el-

ler, om en stiftare är en juridisk person, ha 
sin hemort inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om inte Finansinspektio-
nen beviljar undantag. Undantag får bevil-
jas om det inte äventyrar en effektiv tillsyn 
över banken eller skötseln av den enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper. 

 
 

 
42 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Minst hälften av styrelsemedlemmarna 

samt verkställande direktören skall vara bo-
satta inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, om inte finansinspektionen be-
viljar banken tillstånd att avvika från detta 
krav. Tillstånd kan beviljas om det inte 
äventyrar en effektiv tillsyn över banken el-
ler skötseln av den enligt försiktiga och sun-
da affärsprinciper. Den som är omyndig el-
ler försatt i konkurs eller som har meddelats 
näringsförbud får inte vara principal, med-
lem i förvaltningsrådet eller styrelsen och 
inte heller verkställande direktör. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Minst en styrelsemedlem och verkställan-

de direktören skall vara bosatta inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet, om 
inte Finansinspektionen beviljar undantag. 
Undantag får beviljas om det inte äventyrar 
en effektiv tillsyn över banken eller skötseln 
av den enligt sunda och försiktiga affärs-
principer. Den som är omyndig eller försatt i 
konkurs får inte vara principal, medlem i 
styrelsen eller förvaltningsrådet och inte 
heller verkställande direktör.  

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
73 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Har en borgenär motsatt sig fusion skall 

registermyndigheten begära Finansinspek-
tionens utlåtande om hur ett verkställande 
av fusionen påverkar borgenärens ställning 
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och om fusionen behöver verkställas utan 
dröjsmål för att en stabil verksamhet skall 
kunna tryggas vid kreditinstituten. Regis-
termyndigheten skall utan hinder av det som 
i 3 mom. föreskrivs om villkoren för bevil-
jande av verkställighetstillstånd bevilja 
verkställighetstillstånd trots att borgenären 
motsätter sig detta, om Finansinspektionen i 
sitt utlåtande anser att verkställandet av fu-
sionen inte försvagar borgenärens ekono-
miska ställning och fusionen behöver verk-
ställas utan dröjsmål för att en stabil verk-
samhet skall kunna tryggas vid kreditinstitu-
ten. 

——— 
Denna lag träder i kraft den        20  . 

——— 
 

 
 

6. 
Lag 

om ändring av lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 28 december 2001 om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslags-

form (1504/2001) 2 och 3 §, av dessa lagrum 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 77/2003, 
samt 

fogas till lagen en ny 23 a § som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

2 § 
Minst hälften av kreditinstitutets stiftare 

och styrelseledamöter samt verkställande di-
rektören och firmatecknare som avses i 
5 kap. 15 § 2 mom. lagen om andelslag skall 
vara bosatta i, eller om stiftare är en juridisk 
person, ha hemort inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet, om inte finansin-
spektionen beviljar kreditinstitutet rätt till 
avvikelse från detta krav. Rätt kan beviljas 
om det inte äventyrar en effektiv tillsyn över 
kreditinstitutet eller skötseln av det enligt 
försiktiga och sunda affärsprinciper. 
 

2 § 
Minst en av kreditinstitutets stiftare och 

minst en styrelseledamot samt verkställande 
direktören skall vara bosatta i eller, om en 
stiftare är en juridisk person, ha sin hemort 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte Finansinspektionen beviljar 
undantag. Undantag får beviljas om det inte 
äventyrar en effektiv tillsyn över kreditinsti-
tutet eller skötseln av det enligt sunda och 
försiktiga affärsprinciper. 

 
 

 
 

3 § 
Andelsbankerna, de andelsbanksaktiebo-

lag som avses i 32 §, den affärsbank som är 

3 §  
Den sammanslutning av banker som avses 

i denna lag utgörs av 
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centralt finansiellt institut för andelsbanker-
na och de kreditinstitut i vilka de nämnda 
sammanslutningarna ensamma eller till-
sammans innehar mer än hälften av rösträt-
ten, vilka är medlemmar (medlemskreditin-
stitut) i ett andelslag (centralinstitutet) som 
är behörigt att styra dem utgör, tillsammans 
med centralinstitutet, sammanslutningarna i 
centralinstitutets konsolideringsgrupp och 
sammanslutningarna i den konsoliderings-
grupp som avses i 5 § kreditinstitutslagen 
samt sådana kreditinstitut, finansiella institut 
samt tjänsteföretag varav en eller flera 
sammanslutningar som avses ovan i detta 
moment tillsammans med en eller flera så-
dana sammanslutningar som avses i detta 
moment äger över hälften, den sammanslut-
ning av andelsbanker som avses i denna lag, 
om  

1) centralinstitutet och medlemskreditin-
stituten svarar för varandras skulder och 
förbindelser enligt 45 och 46 § i denna lag,  

2) kapitaltäckningen, likviditeten och 
kundriskerna i de till sammanslutningen hö-
rande instituten övervakas konsoliderat, och 
om  

3) den affärsbank som är andelsbankernas 
centrala finansiella institut är ett i kreditin-
stitutslagen avsett dotterföretag till central-
institutet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Till centralinstitutets konsolideringsgrupp 

räknas centralinstitutet och dess holding-
sammanslutning samt kreditinstitut, finansi-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) sammanslutningens centralinstitut, 
 
 
2) den affärsbank som är andelsbankernas 

centrala finansiella institut, 
 
 
3) övriga sammanslutningar i centralinsti-

tutets konsolideringsgrupp,  
 
 
4) medlemskreditinstituten, 
5) sammanslutningarna i medlemskredit-

institutens konsolideringsgrupp, 
6) sådana kreditinstitut, finansiella institut 

och tjänsteföretag varav de ovan nämnda 
sammanslutningarna ensamma eller till-
samman äger över hälften,  

om samtliga av följande villkor uppfylls: 
a) centralinstitutet och medlemskreditin-

stituten svarar för varandras skulder och 
förbindelser enligt 45 och 46 § i denna lag, 

b) kapitaltäckningen, likviditeten och 
kundriskerna i de till sammanslutningen hö-
rande instituten övervakas konsoliderat på 
sammanslutninngsnivån. 

c) den affärsbank som är andelsbankernas 
centrala finansiella institut är ett i kreditin-
stitutslagen avsett dotterföretag till central-
institutet. 

Centralinstitutet är ett andelslag som av-
ses i 2 § lagen om andelslag och som är be-
hörigt att styra medlemskreditinstituten. 
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ella institut och tjänsteföretag som är dotter-
företag till centralinstitutet eller dess hol-
dingsammanslutning. Till konsoliderings-
gruppen räknas dessutom kreditinstitut eller 
finansiella institut eller tjänsteföretag som 
har gemensam förvaltning med centralinsti-
tutet eller dess holdingsammanslutning eller 
med dotterföretag till dem eller gemensam 
ledning med centralinstitutet, dess holding-
sammanslutning eller deras dotterföretag. 
Centralinstitutet är ett sådant finansiellt in-
stitut som avses i 3 § kreditinstitutslagen.  

 
Centralinstitutet och den affärsbank som 

avses i 1 mom. 3 punkten har ett förvalt-
ningsråd. Ledamöterna i centralinstitutets 
förvaltningsråd skall utgöra majoriteten i af-
färsbankens förvaltningsråd. Ordföranden 
för centralinstitutets styrelse är ordförande 
för den affärsbanks styrelse som avses i 
1 mom. 3 punkten.  

Centralinstitutet är skyldigt att ge med-
lemskreditinstituten anvisningar för deras 
verksamhet i syfte att trygga likviditeten, 
kapitaltäckningen och riskkontrollen samt 
skyldigt att utöva tillsyn över deras verk-
samhet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
När centralinstitutet ger anvisningar, ut-

övar tillsyn, beviljar tillstånd eller annars 
fullgör sina i denna lag avsedda uppgifter 
får det inte utan grundad anledning försätta 
medlemskreditinstituten i sinsemellan olika 
ställning. 

 
 
 
 

Centralinstitutet är skyldigt att ge medlems-
kreditinstituten anvisningar för deras verk-
samhet i syfte att trygga likviditeten, kapital-
täckningen och riskkontrollen samt skyldigt 
att utöva tillsyn över deras verksamhet. När 
centralinstitutet ger anvisningar, utövar till-
syn, beviljar tillstånd eller annars fullgör 
sina i denna lag avsedda uppgifter får det 
inte utan grundad anledning försätta med-
lemskreditinstituten i sinsemellan olika 
ställning. Centralinstitutet är ett sådant fi-
nansiellt institut som avses i 3 § kreditinsti-
tutslagen. 

Centralinstitutet och den affärsbank som 
är andelsbankernas centrala finansiella in-
stitut har ett förvaltningsråd. Ledamöterna i 
centralinstitutets förvaltningsråd skall utgöra 
majoriteten i affärsbankens förvaltningsråd. 
Ordföranden för centralinstitutets styrelse är 
ordförande för den affärsbanks styrelse som 
avses i 1 mom. 2 punkten.  

Till centralinstitutets konsolideringsgrupp 
räknas centralinstitutet och dess holding-
sammanslutning samt kreditinstitut, finansi-
ella institut och tjänsteföretag som är dot-
terföretag till centralinstitutet eller dess 
holdingsammanslutning. Till konsolide-
ringsgruppen räknas dessutom kreditinstitut 
eller finansiella institut eller tjänsteföretag 
som har gemensam förvaltning med central-
institutet eller dess holdingsammanslutning 
eller med dotterföretag till dem eller gemen-
sam ledning med centralinstitutet, dess hol-
dingsammanslutning eller deras dotterföre-
tag.  

Medlemskreditinstituten skall vara med-
lemmar av centralinstitutet. Medlemskredit-
instituten kan utgöras av andelsbankerna, 
de andelsbanksaktiebolag som avses i 32 §, 
den affärsbank som är centralt finansiellt 
institut för andelsbankerna samt de kredit-
institut i vilka de institut som hör till sam-
manslutningen ensamma eller tillsammans 
innehar mer än hälften av rösträtten.   
 

 
 
 
 
 
 
 

23 a § 
Har en borgenär motsatt sig fusion skall 

registermyndigheten begära Finansinspek-
tionens utlåtande om hur ett verkställande 
av fusionen påverkar borgenärens ställning 
och om fusionen behöver verkställas utan 
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dröjsmål för att en stabil verksamhet skall 
kunna tryggas vid kreditinstituten. Regis-
termyndigheten skall utan hinder av det som 
i 16 kap. 12 § 3 mom. lagen om andelslag 
föreskrivs om villkoren för beviljande av 
verkställighetstillstånd bevilja verkställig-
hetstillstånd trots att borgenären motsätter 
sig detta, om Finansinspektionen i sitt utlå-
tande anser att verkställandet av fusionen 
inte försvagar borgenärens ekonomiska 
ställning och fusionen behöver verkställas 
utan dröjsmål för att en stabil verksamhet 
skall kunna tryggas vid kreditinstituten. 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den            20  . 
——— 

 
 
 

7. 
Lag 

om ändring av lagen om värdepappersföretag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 26 juli 1996 om  värdepappersföretag (579/1996)  6 § 5 mom., 12 b § 

1—3 mom., 15 b § 1 mom. och rubriken för 31 §, av dessa lagrum 6 § 5 mom., 15 b § 1 mom. 
och rubriken för 31 § sådana de lyder i lag 48/2002 och 12 b § 1—3 mom. sådana de lyder i 
lag 596/2003, samt 

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 596/2003, nya 2 och 5 mom., varvid de nuva-
rande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., samt till 31 §, 
sådan den lyder i lag 1347/1997 och i nämnda lagar 48/2002 och 596/2003, ett nytt 7 mom. 
som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

6 § 

Konsolideringsgrupp 

— — — — — — — — — — — — — —  
Utöver vad som bestäms ovan betraktas 

vid tillämpningen av 29 och 31 § i denna lag 
som en konsolideringsgrupps moderföretag 
och ett finansiellt institut, om inte finansin-
spektionen beslutar något annat i ett enskilt 
fall, ett konglomerats holdingsammanslut-
ning enligt lagen om tillsyn över finans- och 
försäkringskonglomerat (44/2002) när före-
tagen i finansbranschen står för en andel i 

— — — — — — — — — — — — — —  
Det som i 9 a och 9 b § kreditinstitutsla-

gen föreskrivs om regionalt tillämpningsom-
råde för bestämmelser om kreditinstituts 
konsolideringsgrupper skall på motsvaran-
de sätt tillämpas på värdepappersföretags 
konsolideringsgrupper. 
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konglomeratet som beräknad i enlighet med 
6 § 2 mom. i nämnda lag är större än den 
andel som företagen i försäkringsbranschen 
står för och som en konsolideringsgrupps 
dotterföretag fondbolag och förvaringsinsti-
tut enligt lagen om placeringsfonder 
(48/1999) där konsolideringsgruppens mo-
derföretag har bestämmande inflytande en-
ligt 1 mom. 1 punkten. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
10 § 

Beviljande av verksamhetstillstånd 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om värdepappersföretaget hör till en kon-

solideringsgrupp på vilken med stöd av 6 § 
5 mom. finsk lag inte tillämpas, är en ytter-
ligare förutsättning för beviljande av verk-
samhetstillstånd att man kan säkerställa att 
en utländsk tillsynsmyndighet  har tillräck-
lig behörighet att övervaka hela konsolide-
ringsgruppen på ett sätt som motsvarar 
denna lag eller att värdepappersföretagets 
tillhörighet till en sådan konsoliderings-
grupp inte på något annat sätt äventyrar 
stabiliteten i värdepappersföretagets verk-
samhet. Värdepappersföretagets tillhörighet 
till en konsolideringsgrupp som avses i detta 
moment anses äventyra stabiliteten i värde-
pappersföretagets verksamhet, såvida det 
inte kan visas att den konsoliderade solidite-
ten, de konsoliderade stora kundriskerna, 
konsolideringsgruppens interna kontroll och 
riskhanteringsmetoder samt, i fråga om en 
holdingsammanslutning, ägarnas och led-
ningens lämplighet och tillförlitlighet mot-
svarar kraven enligt denna lag. Vad som i 
detta moment föreskrivs om konsoliderings-
grupper tillämpas även på sådana finans- 
och försäkringskonglomerat som avses i la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat (  /  ) och på vilka finsk lag 
med stöd av 6 § i den nämnda lagen inte till-
lämpas. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om verksamhetstillstånd söks av en sam-
manslutning som är dotterföretag till ett 
värdepappersföretag, kreditinstitut eller för-
säkringsbolag med verksamhetstillstånd i en 
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

annan stat inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller av ett dotterföretag 
till ett sådant värdepappersföretags, kredit-
instituts eller försäkringsbolags moderföre-
tag, skall utlåtande av den statens berörda 
tillsynsmyndighet begäras. På samma sätt 
skall förfaras om samma fysiska eller juri-
diska personer har bestämmande inflytande 
såväl i den sammanslutning som söker verk-
samhetstillstånd som i det ovan angivna 
värdepappersföretaget, kreditinstitutet eller 
försäkringsbolaget. I begäran om utlåtande 
som avses i detta moment skall den som ger 
utlåtande uppmanas att särskilt bedöma ak-
tieägarnas lämplighet samt det goda anse-
endet och erfarenheten hos chefer som del-
tar i ledningen för ett annat företag i samma 
grupp samt att överlämna de uppgifter om 
ovan nämnda omständigheter som är rele-
vanta när det gäller att bevilja verksamhets-
tillstånd eller utöva tillsyn över värdepap-
persföretaget. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 

12 b § 

Ledningen av värdepappersföretag och hol-
dingsammanslutningar 

Ett värdepappersföretags styrelse och 
verkställande direktör skall leda värdepap-
persföretaget med yrkesskicklighet samt en-
ligt sunda och försiktiga affärsprinciper. 
Styrelsemedlemmarna och suppleanterna 
samt verkställande direktören och vice verk-
ställande direktören skall vara tillförlitliga 
personer som inte är försatta i konkurs och 
vars handlingsbehörighet inte har begrän-
sats. Styrelsemedlemmarna och supplean-
terna samt verkställande direktören och vice 
verkställande direktören skall dessutom ha 
sådan allmän kännedom om investerings-
verksamhet som är nödvändig med beaktan-
de av arten och omfattningen av värdepap-
persföretagets verksamhet.  

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om han eller hon under de 
fem senaste åren genom en dom som har 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre senaste åren till bötesstraff 

12 b § 

Ledningen av värdepappersföretag och hol-
dingsammanslutningar 

Ett värdepappersföretags styrelse och 
verkställande direktör skall leda värdepap-
persföretaget med yrkesskicklighet samt en-
ligt sunda och försiktiga affärsprinciper. 
Styrelsemedlemmarna och suppleanterna 
samt verkställande direktören och verkstäl-
lande direktörens suppleant skall vara till-
förlitliga personer som inte är försatta i kon-
kurs och vars handlingsbehörighet inte har 
begränsats. Styrelsemedlemmarna och sup-
pleanterna samt verkställande direktören 
och verkställande direktörens suppleant 
skall dessutom ha sådan allmän kännedom 
om investeringsverksamhet som är nödvän-
dig med beaktande av arten och omfattning-
en av värdepappersföretagets verksamhet. 

En person som avses i 1 mom. anses inte 
vara tillförlitlig om han eller hon under de 
fem senaste åren genom en dom som har 
vunnit laga kraft har dömts till fängelsestraff 
eller under de tre senaste åren till bötesstraff 
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för ett brott som kan anses visa att han eller 
hon är uppenbart olämplig som värdepap-
persföretagets styrelsemedlem eller supple-
ant eller verkställande direktör eller vice 
verkställande direktör.  

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara ett vär-
depappersföretags styrelsemedlem eller 
suppleant eller verkställande direktör eller 
vice verkställande direktör, om 

1) denne vid skötseln av sina uppgifter har 
ådagalagt uppenbar oskicklighet eller oför-
siktighet och om det är uppenbart att detta 
allvarligt kan skada stabiliteten i värdepap-
persföretagets verksamhet, investerarnas 
ställning eller borgenärernas fördel, eller om 

2) denne inte uppfyller de krav som före-
skrivs i 1 mom. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

för ett brott som kan anses visa att han eller 
hon är uppenbart olämplig som värdepap-
persföretagets styrelsemedlem eller supple-
ant eller verkställande direktör eller supple-
ant för verkställande direktören. 

Finansinspektionen kan för viss tid, högst 
fem år, förbjuda en person att vara ett vär-
depappersföretags styrelsemedlem eller 
suppleant eller verkställande direktör eller 
suppleant för verkställande direktören, om  

1) personen vid skötseln av sina uppgifter 
har ådagalagt uppenbar oskicklighet eller 
oförsiktighet och om det är uppenbart att 
detta allvarligt kan skada stabiliteten i vär-
depappersföretagets verksamhet, investerar-
nas ställning eller borgenärernas fördel, eller 
om 

2) personen inte uppfyller de krav som fö-
reskrivs i 1 mom. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
 

15 b § 

Förvärv av bestämmande inflytande i ett fö-
retag utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet 

Ett värdepappersföretag eller ett företag 
inom dess konsolideringsgrupp får inte för-
värva i 1 kap. 5 och 6 § bokföringslagen 
(1336/1997) avsett bestämmande inflytande 
i ett kreditinstitut, värdepappersföretag eller 
försäkringsbolag med hemort i en stat som 
inte hör till Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, om inte värdepappersföretaget 
eller företaget inom dess konsoliderings-
grupp har anmält detta till finansinspektio-
nen på förhand eller om finansinspektionen 
efter att ha fått anmälan har förbjudit för-
värvet inom den tid som anges i 2 mom. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 b § 

Förvärv av bestämmande inflytande i ett fö-
retag utanför Europeiska ekonomiska sam-

arbetsområdet 

Ett värdepappersföretag eller ett företag 
inom dess konsolideringsgrupp får inte för-
värva i 1 kap. 5 § bokföringslagen 
(1336/1997) avsett bestämmande inflytande 
i ett kreditinstitut, värdepappersföretag, 
fondbolag eller försäkringsbolag med hem-
ort i en stat som inte hör till Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, om inte fö-
retaget har anmält detta till Finansinspektio-
nen på förhand eller om Finansinspektionen 
efter att ha fått anmälan har förbjudit för-
värvet inom den tid som anges i 2 mom. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
31§ 

Minsta kapitalbas och anmälan om interna 
affärstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

31 § 

Minimibeloppet av kapitalbasen och interna 
affärstransaktioner 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett värdepappersföretag är ett i lagen 
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om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat avsett företag med ägarintresse i 
ett finans- och försäkringskonglomerat eller 
dotterföretag till ett sådant konglomerats 
moderföretag och konglomeratets kapital-
bas sjunker under det minimibelopp som 
anges i 19 eller 22 § i den nämnda lagen, 
tillämpas på värdepappersföretaget det som 
föreskrivs i 5 mom. samt på värdepappers-
företag och företag som hör till dess konso-
lideringsgrupp det som föreskrivs i 6 mom. 
Finansinspektionen skall innan den fattar 
beslut som avses i 5 och 6 mom. begära ut-
låtande om besluten av de andra centrala 
tillsynsmyndigheter som avses i den nämnda 
lagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

——— 
 

 
 

8. 
Lag 

om ändring av 15 och 31 § lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) 15 § 4 mom. och 31 § 

som följer: 
 

Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

15 § 

Granskningsrätt och rätt att få uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1—3 mom. föreskrivs om till-

synsobjekt skall också tillämpas på fin-
ländska företag som hör till samma inhems-
ka eller utländska koncern eller konsolide-
ringsgrupp som tillsynsobjektet eller som är 
dettas intresseföretag. Finansinspektionen 
har dessutom rätt att av ett tillsynsobjekt få 
de uppgifter som avses i 2 mom. om ut-
ländska företag som hör till samma koncern 
eller konsolideringsgrupp som tillsynsobjek-
tet och om dettas utländska intresseföretag 
samt rätt att granska handlingar och övriga 
dokument som innehåller sådana uppgifter 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 1—3 mom. föreskrivs om till-

synsobjekt skall också tillämpas på finska 
företag som hör till samma inhemska eller 
utländska koncern eller konsolideringsgrupp 
som tillsynsobjektet eller som är dettas in-
tresseföretag. Finansinspektionen har dess-
utom rätt att av ett tillsynsobjekt få de upp-
gifter som avses i 2 mom. om utländska fö-
retag som hör till samma koncern eller kon-
solideringsgrupp som tillsynsobjektet och 
om dettas utländska intresseföretag samt rätt 
att granska handlingar och övriga dokument 
som innehåller sådana uppgifter och som 
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och som tillsynsobjektet har i sin besittning 
samt att få kopior av dem. I lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat fö-
reskrivs om Finansinspektionens rätt att få 
uppgifter om företag som hör till samma fi-
nans- och försäkringskonglomerat som ett 
tillsynsobjekt. 

 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

tillsynsobjektet har i sin besittning samt att 
få kopior av dem. Vad som ovan i detta 
moment föreskrivs om företag som hör till 
en inhemsk eller utländsk koncern eller kon-
solideringsgrupp tillämpas på motsvarande 
sätt på inhemska och utländska företag som 
hör till ett finans- och försäkringskonglome-
rat som avses i lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat, om Finansin-
spektionen är samordnande tillsynsmyndig-
het enligt den nämnda lagen eller i övrigt 
utför uppgifter som med stöd av den nämn-
da lagen hör till Finansinspektionen. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
31 § 

Rätt att inspektera och få uppgifter om fin-
ländska företag inom utländska konsolide-

ringsgrupper 

 
Finansinspektionen har rätt att inspektera 

sådana företag i Finland som hör till ett ut-
ländskt kreditinstituts eller värdepappersfö-
retags konsolideringsgrupp och att inspekte-
ra i Finland etablerade dotterföretag till ett 
sådant företags moderföretag, om den till-
synsmyndighet  som övervakar finanssek-
torn i den ifrågavarande staten har befogen-
heter att inspektera ett sådant företag och 
om tillsynsmyndigheten ber om inspektion 
för gruppbaserad tillsyn.  

 
 
 
 
 
 
 
Om en tillsynsmyndighet  som övervakar 

finanssektorn i en annan stat har behov av 
att i Finland granska uppgifter som är vä-
sentliga för den gruppbaserade tillsynen och 
som gäller ett företag som avses i 1 mom. 
skall tillsynsmyndigheten be Finansinspek-
tionen utföra inspektionen. Finansinspektio-
nen skall då antingen utföra inspektionen 
själv eller låta den tillsynsmyndighet  som 
begärt inspektionen delta i den. 

 

31 § 

Rätt att inspektera och få uppgifter om fins-
ka företag inom utländska konsoliderings-
grupper eller finans- och försäkringskon-

glomerat 

Finansinspektionen har rätt att inspektera 
företag i Finland som hör till ett utländskt 
kreditinstituts eller värdepappersföretags 
konsolideringsgrupp och att inspektera i 
Finland etablerade dotterföretag till ett så-
dant företags moderföretag, om den till-
synsmyndighet  som övervakar finanssek-
torn i staten i fråga har befogenheter att in-
spektera ett sådant företag och om tillsyns-
myndigheten ber om inspektion för grupp-
baserad tillsyn. I fråga om Finansinspektio-
nens rätt att få uppgifter av företag som av-
ses i detta moment tillämpas 15 §. Vad som i 
detta moment bestäms om konsoliderings-
grupper tillämpas även på finans- och för-
säkringskonglomerat där det ingår minst ett 
kreditinstitut, värdepappersföretag eller 
fondbolag med hemort i en annan stat. 

Om en tillsynsmyndighet som övervakar 
finanssektorn i en annan stat har behov av 
att i Finland granska uppgifter som är vä-
sentliga för den gruppbaserade tillsynen el-
ler tillsynen över finans- och försäkrings-
konglomerat och som gäller ett företag som 
avses i 1 mom., skall tillsynsmyndigheten 
begära av Finansinspektionen att inspektio-
nen utförs. Finansinspektionen skall då an-
tingen utföra inspektionen själv eller låta 
den tillsynsmyndighet som begärt inspek-
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tionen delta i den inspektion som Finansin-
spektionen utför.  

Finansinspektionen skall på eget initiativ 
meddela den tillsynsmyndighet  som avses i 
1 mom., såvida Finansinspektionen inte av-
talar något annat med den nämnda tillsyns-
myndigheten, upplysningar om kapitaltäck-
ning, stora kundrisker och andra riskkon-
centrationer när det gäller dess tillsynsob-
jekt som hör till en konsolideringsgrupp el-
ler ett konglomerat som aves i det nämnda 
momentet samt om dessa tillsynsobjekts in-
terna kontroll och riskhanteringsmetoder 
liksom även väsentliga uppgifter som vid 
tillsynen erhållits om i 1 mom. avsedda kon-
solideringsgruppers eller konglomerats 
struktur, ekonomiska ställning, innehav, 
ledning och organisation, verksamhetsstra-
tegi, interna kontroll och riskhantering samt 
systemet för insamling av upplysningar och 
dess tillförlitlighet, uppgifter enligt 71 a § 
kreditinstitutslagen om interna affärstrans-
aktioner samt viktiga beslut som gäller till-
synsobjekten samt betydande påföljder för 
tillsynsobjekten. Finansinspektionen skall 
dessutom på begäran av den utländska till-
synsmyndigheten tillställa denna andra 
uppgifter som finns hos Finansinspektionen 
och som är nödvändiga med tanke på tillsy-
nen över konsolideringsgruppen eller kon-
glomeratet. 

——— 
Denna lag träder i kraft den          20  . 

——— 
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9.  
Lag  

om ändring av lagen om försäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 5 b §, 2 kap. 1 a § 

2 mom., 2 a kap. 17 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 10 kap. 11 § 5 mom., rubriken för 14 kap. och 3 § 
och 14 b kap. 1 § 4, 5 och 9 punkten, 

av dessa lagrum 1 kap. 5 b §, 2 a kap. 17 § och 10 kap. 11 § 5 mom. sådana de lyder i lag 
49/2002, 2 kap. 1 a § 2 mom. och 7 kap. 3 § 1 mom. sådana de lyder i lag 611/1997 samt 
14 kap. 3 § och 14 b kap. 1 § 4, 5 och 9 punkten sådana de lyder i lag 949/2000, samt 

fogas i 2 kap. till 2 a §, sådan den lyder i lag 79/1999, nya 2 och 3 mom. och till 5 § ett nytt 
2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag 611/1997, till 3 kap. 3 §, så-
dan den lyder i lag 389/1995 och i nämnda lag 949/2000, ett nytt 7 mom., till 14 kap. en ny 
4 a § och till 14 b kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 949/2000, ett nytt 5 mom. som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

5 b § 
I denna lag avses med försäkringsholding-

sammanslutning ett moderföretag vars hu-
vudsakliga funktion är att förvärva och in-
neha andelar i dotterföretag som är försäk-
ringsföretag, utländska återförsäkringsföre-
tag eller försäkringsföretag i tredje land och 
av vilka minst ett är ett försäkringsbolag en-
ligt denna lag. Som försäkringsholding-
sammanslutning betraktas dock inte ett kon-
glomerats holdingsammanslutning som hör 
till tillämpningsområdet för lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
(44/2002). På en sådan holdingsamman-
slutning tillämpas dock, om inte Försäk-
ringsinspektionen i ett enskilt fall bestäm-
mer något annat, bestämmelserna om för-
säkringsholdingsammanslutningar i 
14 b kap. 6, 7 och 9 § i denna lag, om före-
tagen i försäkringsbranschen står för en an-
del i konglomeratet som beräknad i enlighet 
med 6 § 2 mom. i nämnda lag är större än 
den andel som företagen i finansbranschen 
står för. Med företag som nämns ovan i 
denna paragraf avses moderföretag, dotter-
företag, försäkringsföretag, utländska åter-

1 kap.  

Allmänna stadganden 

5 b § 
I denna lag avses med försäkringsholding-

sammanslutning ett moderföretag vars hu-
vudsakliga funktion är att förvärva och in-
neha andelar i dotterföretag som är försäk-
ringsföretag, utländska återförsäkringsföre-
tag eller försäkringsföretag i tredje land och 
av vilka minst ett är ett försäkringsbolag en-
ligt denna lag. Som försäkringsholding-
sammanslutning betraktas dock inte ett kon-
glomerats holdingsammanslutning som hör 
till tillämpningsområdet för lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat (  /  
). Med företag som nämns ovan i denna pa-
ragraf avses moderföretag, dotterföretag, 
försäkringsföretag, utländska återförsäk-
ringsföretag och försäkringsföretag i tredje 
land enligt definitionerna i 14 b kap. 1 §.  
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försäkringsföretag och försäkringsföretag i 
tredje land enligt definitionerna i 14 b kap. 
1 §. Innan Försäkringsinspektionen fattar ett 
beslut som avses i detta moment skall den 
begära utlåtande av finansinspektionen. 

 

 
 
 
 

 
 

 
2 kap. 

Försäkringsbolags bildande 

1 a § 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Minst hälften av stiftarna skall ha sin bo-
ningsort, eller om det är fråga om juridiska 
personer, sin hemort inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, om inte veder-
börande ministerium medger undantag. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Minst en av stiftarna skall vara bosatt i el-

ler, om en stiftare är en juridisk person, ha 
sin hemort inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om inte social- och häl-
sovårdsministeriet beviljar undantag. Un-
dantag får beviljas om det inte äventyrar en 
effektiv tillsyn över försäkringsbolaget eller 
skötseln av det enligt sunda och försiktiga 
affärsprinciper. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
2 a § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett försäkringsaktiebolag som skall 

bildas kommer att vara dotterföretag till ett 
försäkringsföretag, kreditinstitut eller vär-
depappersföretag som har beviljats konces-
sion i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet eller dotterföre-
tag till moderföretaget till ett försäkringsfö-
retag, kreditinstitut eller värdepappersföre-
tag som har beviljats koncession i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet eller om samma fysiska eller 
juridiska personer kommer att ha bestäm-
mande inflytande såväl i det försäkringsbo-
lag som skall bildas som i ett försäkringsfö-
retag, kreditinstitut eller värdepappersföre-
tag som har beviljats koncession i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, skall social- och hälsovårds-
ministeriet begära utlåtande om ansökan 
också av den tillsynsmyndighet  som utövar 
tillsyn över försäkringsverksamheten i sta-
ten i fråga.  

I begäran om utlåtande som avses i 
2 mom. skall den som ger utlåtande uppma-
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nas att särskilt bedöma aktieägarnas lämp-
lighet samt det goda anseendet och erfaren-
heten hos chefer som deltar i ledningen för 
ett annat företag i samma grupp samt att 
överlämna de uppgifter gällande ovan 
nämnda omständigheter som är relevanta 
när det gäller att bevilja koncession eller 
utöva tillsyn över försäkringsbolaget. 
 

 
5 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om försäkringsbolaget hör till ett sådant 

finans- och försäkringskonglomerat vars 
moderföretag inte har hemort i Finland och 
som inte är ett konglomerat som avses i 6 § 
1 eller 2 mom. lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat, är en ytterli-
gare förutsättning för beviljande av konces-
sion att man kan säkerställa att en utländsk 
tillsynsmyndighet  har tillräcklig behörighet 
att övervaka hela konglomeratet på ett sätt 
som motsvarar den nämnda lag eller att för-
säkringsbolagets tillhörighet till ett sådant 
konglomerat inte på något annat sätt även-
tyrar stabiliteten i bolagets verksamhet. 
Försäkringsbolagets tillhörighet till ett kon-
glomerat som avses i detta moment anses 
äventyra stabiliteten i bolagets verksamhet, 
såvida det inte kan visas att konglomeratets 
solvens, riskkoncentrationerna, konglome-
ratets interna kontroll och riskhanterings-
metoder samt, i fråga om ett konglomerats 
holdingsammanslutning, ägarnas och led-
ningens lämplighet och tillförlitlighet mot-
svarar kraven enligt denna lag och lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
2 a kap. 

Bedrivande av direkt försäkring utomlands 

17 § 
Om ett utländskt försäkringsföretag har 

blivit dotterföretag till ett försäkringsbolag 
och försäkringsbolaget inte har gjort anmä-
lan om förvärvet enligt 7 kap. 8 § i denna 
lag eller 10 § lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat, skall försäk-

2 a kap. 

Bedrivande av direkt försäkring utomlands 

17 § 
Om ett utländskt försäkringsföretag har 

blivit dotterföretag till ett försäkringsbolag 
och försäkringsbolaget inte har gjort anmä-
lan om förvärvet enligt 7 kap. 8 § i denna 
lag eller 13 § lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat, skall försäk-
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ringsbolaget underrätta Försäkringsinspek-
tionen om detta inom tre månader. 

 

ringsbolaget underrätta Försäkringsinspek-
tionen om detta inom tre månader. 
 

 
3 kap. 

Delägarskap i försäkringsbolag 

3 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om den som förvärvar ägarandelar som 

avses i 1 och 2 mom. är ett försäkringsföre-
tag, kreditinstitut eller värdepappersföretag 
med koncession i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
moderföretag till ett sådant företag, eller en 
fysisk eller juridisk person som har bestäm-
mande inflytande enligt 1 kap. 5 § bokfö-
ringslagen i ett sådant företag, skall För-
säkringsinspektionen av den tillsynsmyndig-
het  som utövar tillsyn över försäkringsverk-
samheten i staten  i fråga begära ett utlå-
tande enligt 2 kap. 2 a § 2 mom. om förvär-
vet.  
 

 
7 kap. 

Bolagets ledning 

3 § 
Minst hälften av styrelsemedlemmarna 

och verkställande direktören skall vara bo-
satta inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, om inte vederbörande ministe-
rium beviljar undantag. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

7 kap. 

Bolagets ledning 

3 § 
Minst en av styrelsemedlemmarna och 

verkställande direktören skall vara bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte Försäkringsinspektionen be-
viljar undantag. Undantag får beviljas om 
det inte äventyrar en effektiv tillsyn över 
försäkringsbolaget eller skötseln av det en-
ligt sunda och försiktiga affärsprinciper. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 

 
10 kap.  

Bokslut, koncernbokslut och täckning av 
ansvarsskuld 

 
11 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett kreditinstitut eller värdepappersfö-

retag hör till ett försäkringsbolags eller en 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett kreditinstitut eller värdepappersfö-

retag hör till ett försäkringsbolags eller en 
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försäkringsholdingsammanslutnings kon-
cern, får koncernbokslutet utan hinder av 
detta kapitel upprättas på det sätt som be-
stäms i 3 kap. lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat, om det är nöd-
vändigt för att ge en rättvisande och tillräck-
lig bild av resultatet av koncernens verk-
samhet och av dess ekonomiska ställning. 
 

försäkringsholdingsammanslutnings kon-
cern, får koncernbokslutet utan hinder av 
detta kapitel upprättas på det sätt som be-
stäms i 4 kap. lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat, om det är nöd-
vändigt för att ge en rättvisande och tillräck-
lig bild av resultatet av koncernens verk-
samhet och av dess ekonomiska ställning. 
 

 
14 kap. 

Tillsynen över försäkringsbolag 

 
 

3 § 
Ett försäkringsbolag och en finsk försäk-

ringsholdingsammanslutning skall inom en 
skälig tid som vederbörande ministerium 
och Försäkringsinspektionen bestämmer 
lämna ministeriet och inspektionen också 
andra för utförandet av uppgifterna enligt 
denna lag nödvändiga upplysningar om sin 
verksamhet än de som avses i 2 §. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 kap. 

Tillsynen över försäkringsbolag och över 
företag som hör till ett finans- och försäk-

ringskonglomerat 

3 § 
Ett försäkringsbolag och en finsk försäk-

ringsholdingsammanslutning skall inom en 
skälig tid som social- och hälsovårdsmini-
steriet och Försäkringsinspektionen be-
stämmer lämna ministeriet och inspektionen 
också andra för utförandet av uppgifterna 
enligt denna lag nödvändiga upplysningar 
om sin verksamhet än de som avses i 2 §. 
Det som ovan i denna paragraf föreskrivs 
om försäkringsföretag och finska försäk-
ringsholdingsammanslutningar tillämpas på 
motsvarande sätt på företag som hör till ett 
finans- och försäkringskonglomerat som av-
ses i lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat, om Försäkringsin-
spektionen är samordnande tillsynsmyndig-
het enligt den nämnda lagen eller i övrigt 
utför uppgifter som med stöd av den nämn-
da lagen hör till den och upplysningarna 
behöver lämnas för att inspektionen skall 
kunna utföra de uppgifter som den har en-
ligt den nämnda lagen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 a § 
Försäkringsinspektionen har rätt att utfö-

ra granskningar i ett företag i Finland som 
hör till ett finans- eller försäkringskonglo-
merat där det ingår minst ett försäkringsfö-
retag med hemort i en annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet, om 
den tillsynsmyndighet  som övervakar för-
säkringsverksamheten i den berörda staten 
begär granskning.  

Om Försäkringsinspektionen ämnar 
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granska ett företag som är beläget i en an-
nan stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet och som hör till ett finans- 
och försäkringskonglomerat där det också 
ingår ett finskt försäkringsbolag eller en 
försäkringsförening som avses i lagen om 
försäkringsföreningar, skall inspektionen 
begära av den tillsynsmyndighet  som över-
vakar försäkringsverksamheten i den berör-
da staten att granskningen utförs. Försäk-
ringsinspektionen har rätt att utföra 
granskningen eller att delta i den, om den 
tillsynsmyndighet  som tagit emot begäran 
tillåter det.  

Om den tillsynsmyndighet  som övervakar 
försäkringsverksamheten i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet behöver granska ett företag i Finland 
som hör till ett finans- eller försäkringskon-
glomerat där det också ingår ett försäk-
ringsföretag med hemort i den berörda sta-
ten, skall tillsynsmyndigheten begära av 
Försäkringsinspektionen att granskningen 
utförs. Försäkringsinspektionen skall upp-
fylla begäran genom att antingen utföra 
granskningen själv eller låta den tillsyns-
myndighet  som framställt begäran delta i 
granskningen. Försäkringsinspektionen kan 
som hjälp vid granskningen anlita en utom-
stående revisor eller annan sakkunnig. 

Försäkringsinspektionen skall på eget ini-
tiativ meddela en annan tillsynsmyndighet  
som övervakar försäkringsverksamheten i 
en stat inom Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet, såvida Försäkringsinspek-
tionen inte avtalar något annat med den 
nämnda tillsynsmyndigheten, upplysningar 
om solvens, stora kundrisker och andra 
riskkoncentrationer när det gäller dess till-
synsobjekt som hör till ett finans- och för-
säkringskonglomerat samt om dessa till-
synsobjekts interna kontroll och riskhanter-
ingsmetoder liksom även väsentliga uppgif-
ter som vid tillsynen erhållits om konglome-
ratets struktur, ekonomiska ställning, inne-
hav, ledning och organisation, verksamhets-
strategi, interna kontroll och riskhantering 
samt systemet för insamling av upplysningar 
och dess tillförlitlighet, uppgifter om interna 
affärstransaktioner mellan företag inom 
konglomeratet samt viktiga beslut som gäll-
er tillsynsobjekten samt betydande påföljder 
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för tillsynsobjekten. Försäkringsinspektio-
nen skall dessutom på begäran av en till-
synsmyndighet  som övervakar försäkrings-
verksamheten i en annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet tillställa 
denna andra uppgifter som finns hos För-
säkringsinspektionen och som är nödvändi-
ga med tanke på tillsynen över konglomera-
tet. 
 

 
14 b kap. 

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 § 
I detta kapitel avses med: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag eller en sådan juridisk person som har 
ägarintresse i ett annat företag, 

 
 
 
5) anknutet företag ett dotterföretag eller 

ett sådant företag i vilket en juridisk person 
har ägarintresse, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) mångbranschholdingsammanslutning 

ett annat moderföretag än ett försäkringsfö-
retag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett 
utländskt återförsäkringsföretag eller en för-
säkringsholdingsammanslutning och som 
har minst ett försäkringsbolag enligt denna 
lag bland sina dotterföretag. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag, en juridisk person som har ägarintresse 
i ett annat företag eller ett företag som är 
knutet till ett annat företag på det sätt som 
avses i 5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten kredit-
institutslagen (1607/1993), 

5) anknutet företag ett dotterföretag, ett 
sådant företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse eller ett företag som är knutet 
till ett annat företag på det sätt som avses i 
5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten kreditinsti-
tutslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

9) mångbranschholdingsammanslutning 
ett annat moderföretag än ett försäkringsfö-
retag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett 
utländskt återförsäkringsföretag, en försäk-
ringsholdingsammanslutning eller en i lagen 
om tillsyn över finans- och försäkringskon-
glomerat avsedd konglomerats holding-
sammanslutning och som har minst ett för-
säkringsbolag enligt denna lag bland sina 
dotterföretag. 
 

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Transaktioner enligt denna paragraf får 

inte göras på villkor som avviker från de 
villkor som allmänt iakttas i likadana trans-
aktioner mellan parter som är oberoende av 
varandra. Detta moment tillämpas inte på 
administrativa tjänster som koncernföreta-
gen skaffar hos ett företag inom koncernen 
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och inte heller på kapital- och debenturlån 
som ett moderföretag beviljar ett dotterföre-
tag och som behövs för att stärka dotterfö-
retagets kapitalstruktur.  

——— 
Denna lag träder i kraft den       20  . 

——— 
 

 
 
 
 

10.  
Lag 

om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 

9 § 3 mom. och 12 §, av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 419/2003, 9 § 3 mom. 
sådant det lyder i lag 640/1997 och 12 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 51/2002, samt 

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1208/1998 och 83/1999, ett nytt 4 mom. 
som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap.  

Allmänna stadganden 

1 §  

Lagens tillämpningsområde 

— — — — — — — — — — — — — —  
På arbetspensionsförsäkringsbolag tilläm-

pas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 
2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 
3 punkten och 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 
3 kap. 1 § 1 mom., 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 
1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2—4 mom., 
3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 
3 b, 4 d och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom. 
och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 
4 § 2 mom., 5 a § 2 mom. och 5 b och 6 §, 
14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 16 kap. 13 § 
4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 10 och 
13—15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 
18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbo-
lag. 

— — — — — — — — — — — — — —  
På arbetspensionsförsäkringsbolag tilläm-

pas dock inte 1 kap. 3, 3 a och 4 a §, 2 kap. 
1 a § 2 mom., 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 
1 mom. 3 punkten och 5 § 1, 2 och 5 mom., 
2 a kap., 3 kap. 1 § 1 mom., 1 a, 3, 4 och 
7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 §, 
3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 
3 b, 4 d och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom. 
och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 
4 § 2 mom., 4 a §, 5 a § 2 mom. och 5 b och 
6 §, 14 a kap. 7 § 4 mom. och 8 §, 16 kap. 
13 § 4 mom., 16 a kap. 9 § 4 mom. samt 
10 och 13—15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 
18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbo-
lag. 
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6 § 

Koncession 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
En förutsättning för att koncession skall 

beviljas är att minst hälften av stiftarna är 
bosatt i eller, om en stiftare är en juridisk 
person, har sin hemort inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, om inte so-
cial- och hälsovårdsministeriet beviljar un-
dantag. Undantag får beviljas om det inte 
äventyrar en effektiv tillsyn över bolaget el-
ler skötseln av det enligt sunda och försikti-
ga affärsprinciper. 
 

 
 

9 § 
 

Arbetspensionsförsäkringsbolagets förvalt-
ningsråd och styrelse 

— — — — — — — — — — — — — —  
Styrelsemedlemmarna skall vara väl an-

sedda och de skall ha tillräcklig kännedom 
om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I 
styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkun-
skap om placeringsverksamhet. De som 
skall väljas till medlemmar och suppleanter 
i förvaltningsrådet eller styrelsen skall ge 
sitt daterade och undertecknade samtycke 
till uppdraget innan de blir valda. Vad som i 
7 kap. 1 a § 3 och 4 mom., 3 § 1 mom. samt 
4 och 5 § lagen om försäkringsbolag och i 
16 kap. 4 § lagen om aktiebolag bestäms om 
styrelsemedlemmar, suppleanter och ordfö-
rande tillämpas på motsvarande sätt på för-
valtningsrådets medlemmar, suppleanter och 
ordförande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Styrelsemedlemmarna skall vara väl an-

sedda och de skall ha tillräcklig kännedom 
om arbetspensionsförsäkringsverksamhet. I 
styrelsen skall det finnas tillräcklig sakkun-
skap om placeringsverksamhet. De som 
skall väljas till medlemmar och suppleanter 
i förvaltningsrådet eller styrelsen skall ge 
sitt daterade och undertecknade samtycke 
till uppdraget innan de blir valda. Vad som i 
7 kap. 1 a § 3 och 4 mom. samt 4 och 5 § 
lagen om försäkringsbolag och i 16 kap. 4 § 
lagen om aktiebolag bestäms om styrelse-
medlemmar, suppleanter och ordförande till-
lämpas på motsvarande sätt på förvaltnings-
rådets medlemmar, suppleanter och ordfö-
rande. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
12 § 

Särskilda behörighetsvillkor för ledningen 

Den som är omyndig, försatt i konkurs el-
ler meddelats näringsförbud får inte vara 
medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet 
eller verkställande direktör.  

12 § 

Särskilda behörighetsvillkor för ledningen 

Den som är omyndig, försatt i konkurs el-
ler meddelats näringsförbud får inte vara 
medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet 
eller verkställande direktör. 
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Majoriteten av det totala antalet medlem-
mar i förvaltningsrådet och styrelsen skall 
bestå av personer som inte är anställda hos 
samma kreditinstitut eller finansiella institut 
eller försäkringsbolag eller ett bolag som 
hör till samma koncern som institutet eller 
försäkringsbolaget och som inte är med-
lemmar i ett sådant instituts eller försäk-
ringsbolags eller annat bolags förvaltnings-
råd eller styrelse.  

Den som är medlem i styrelsen eller för-
valtningsrådet för ett arbetspensionsförsäk-
ringsbolag får inte vara medlem i förvalt-
ningsrådet eller styrelsen för ett annat ar-
betspensionsförsäkringsbolag.  

 
 
 
 
 
Verkställande direktören för ett arbetspen-

sionsförsäkringsbolag eller hans suppleant 
får inte vara anställd hos eller revisor för ett 
kreditinstitut eller finansiellt institut, ett 
fondbolag, ett annat arbetspensionsförsäk-
ringsbolag eller något annat försäkringsbo-
lag eller en sammanslutning som hör till 
samma koncern eller till samma i lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat (44/2002) avsedda konglomerat som 
institutet, fondbolaget eller försäkringsbola-
get. Verkställande direktören för ett arbets-
pensionsförsäkringsbolag eller hans supple-
ant får inte vara medlem i styrelsen eller 
förvaltningsrådet för ett annat arbetspen-
sionsförsäkringsbolag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minst hälften av medlemmarna i styrelsen 
och förvaltningsrådet samt verkställande di-
rektören skall vara bosatta inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, om inte 
Försäkringsinspektionen beviljar undantag. 
Undantag får beviljas om det inte äventyrar 
en effektiv tillsyn över bolaget eller skötseln 
av det enligt sunda och försiktiga affärs-
principer. 

 
Majoriteten av det totala antalet medlem-

mar i förvaltningsrådet och styrelsen skall 
bestå av personer som inte är anställda hos 
samma kreditinstitut eller finansiella institut 
eller försäkringsbolag eller ett bolag som 
hör till samma koncern som institutet eller 
försäkringsbolaget och som inte är med-
lemmar i ett sådant instituts eller försäk-
ringsbolags eller annat bolags förvaltnings-
råd eller styrelse. 

Den som är medlem i styrelsen eller för-
valtningsrådet för ett arbetspensionsförsäk-
ringsbolag får inte vara medlem i förvalt-
ningsrådet eller styrelsen för ett annat ar-
betspensionsförsäkringsbolag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verkställande direktören för ett arbets-

pensionsförsäkringsbolag eller direktörens 
suppleant får inte vara anställd hos eller re-
visor för ett kreditinstitut eller finansiellt in-
stitut, ett fondbolag, ett annat arbetspen-
sionsförsäkringsbolag eller något annat för-
säkringsbolag eller en sammanslutning  som 
hör till samma koncern eller till samma i la-
gen om tillsyn över  finans- och  försäk-
ringskonglomerat (  /  ) avsedda konglome-
rat som institutet, fondbolaget eller försäk-
ringsbolaget. Verkställande direktören för 
ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller di-
rektörens suppleant får inte vara medlem i 
styrelsen eller förvaltningsrådet för ett an-
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nat arbetspensionsförsäkringsbolag. 
——— 

Denna lag träder i kraft den   2  . 
——— 

 
 
 
 

11. 
Lag 

om ändring av lagen om försäkringsföreningar 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 12 a kap. 1 § 

9 punkten, sådan den lyder i lag 952/2000, 
ändras 1 kap. 6 a §, 2 kap. 1 § 2 mom., 6 kap. 3 §, 10 kap. 4 a §, 11 kap. 8 §, 12 kap. 5 § 

2 mom., 12 a kap. 1 § 4, 5 och 10 punkten, 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., 
av dessa lagrum 1 kap. 6 a § sådan den lyder i lag 638/2000, 2 kap. 1 § 2 mom., 11 kap 8 § i 

lag 340/2000, 6 kap. 3 § sådan den lyder i lag 483/1993 och i nämnda lag 340/2000, 10 kap. 
4 a §, 12 a kap. 1 § 4, 5 och 10 punkten, 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. sådana de lyder i lag 
952/2000, och 12 kap. 5 § 2 mom. sådant det lyder i lag 81/1999, samt 

fogas till 1 kap. en ny 6 b §, till 6 kap. en ny 3 a §, till 10 kap. 9 b §, sådan den lyder i 
nämnda lag 340/2000,  nytt 3 mom., till 12 kap. 4 §, sådan den lyder i nämnda lag 340/2000, 
ett nytt 5 mom. och till 12 a kap. 8 §, sådan den lyder i nämnda lag 952/2000, ett nytt 5 mom. 
som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

6 a § 
I denna lag avses med tjänsteföretag en 

sammanslutning som för en försäkringsfö-
rening producerar tjänster som hänför sig till 
föreningens huvudsakliga verksamhet. 

 
 
 
 
 

 

1 kap. 

Allmänna stadganden 

6 a § 
I denna lag avses med tjänsteföretag en 

sammanslutning som för en försäkringsfö-
rening producerar tjänster som hänför sig till 
föreningens huvudsakliga verksamhet. Med 
tjänsteföretag avses också en sammanslut-
ning som huvudsakligen producerar tjänster 
för en eller flera försäkringsföreningar ge-
nom att äga, besitta eller förvalta fastighe-
ter. 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 b § 
I denna lag avses med försäkringsholding-

sammanslutning ett moderföretag vars hu-
vudsakliga funktion är att förvärva och in-
neha andelar i dotterföretag som är försäk-
ringsföretag, utländska återförsäkringsföre-
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tag eller försäkringsföretag i tredje land och 
av vilka minst ett är en försäkringsförening 
enligt denna lag. Som försäkringsholding-
sammanslutning betraktas dock inte ett kon-
glomerats holdingsammanslutning som hör 
till tillämpningsområdet för lagen om tillsyn 
över  finans- och   försäkringskonglomerat  
(  /  ). Med företag som nämns ovan i denna 
paragraf avses moderföretag, dotterföretag, 
försäkringsföretag, utländska återförsäk-
ringsföretag och försäkringsföretag i tredje 
land enligt definitionerna i 12 a kap. 1 § i 
denna lag.  
 

 
2 kap.  

Bildande av en försäkringsförening 

1 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Minst hälften av stiftarna skall ha sin bo-
ningsort eller, om det är fråga om en juridisk 
person, sin hemort inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsområdet, om inte Försäk-
ringsinspektionen beviljar undantag. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Minst en av stiftarna skall vara bosatt i el-

ler, om en stiftare är en juridisk person, ha 
sin hemort inom Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, om inte Försäkringsin-
spektionen beviljar undantag. Undantag får 
beviljas om det inte äventyrar en effektiv 
tillsyn över försäkringsföreningen eller 
skötseln av den enligt sunda och försiktiga 
affärsprinciper. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

6 kap. 

Försäkringsföreningens ledning 

3 § 
Minst hälften av styrelsemedlemmarna 

och verkställande direktören skall vara bo-
satta inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet, om inte Försäkringsinspektio-
nen beviljar undantag. 

 
 
 
Styrelsemedlemmarna och verkställande 

direktören skall vara väl ansedda och ha så-
dan allmän kännedom om försäkringsverk-
samhet som kan anses vara behövlig med 
beaktande av arten och omfattningen av för-

6 kap. 

Försäkringsföreningens ledning 

3 §  
Minst en av styrelsemedlemmarna och 

verkställande direktören skall vara bosatta 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet, om inte Försäkringsinspektionen be-
viljar undantag. Undantag får beviljas om 
det inte äventyrar en effektiv tillsyn över 
försäkringsföreningen eller skötseln av den 
enligt sunda och försiktiga affärsprinciper.  

En försäkringsförenings styrelse och verk-
ställande direktör skall leda försäkringsfö-
reningen med yrkesskicklighet samt enligt 
sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrel-
semedlemmarna och verkställande direktö-
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säkringsföreningens verksamhet.  
 
 
 
 
Den som är omyndig, försatt i konkurs el-

ler meddelats näringsförbud får inte vara 
styrelsemedlem eller verkställande direktör. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ren skall vara väl ansedda och ha sådan all-
män kännedom om försäkringsverksamhet 
som kan anses vara behövlig med beaktande 
av arten och omfattningen av försäkringsfö-
reningens verksamhet. 

Den som är omyndig, försatt i konkurs el-
ler meddelats näringsförbud får inte vara 
medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet 
eller verkställande direktör.  

En försäkringsförening skall omedelbart 
meddela ändringar i fråga om sina i 2 mom. 
avsedda förvaltningspersoner till Försäk-
ringsinspektionen. 

Vad som i 2—4 mom. bestäms om försäk-
ringsföreningars förvaltningspersoner till-
lämpas på motsvarande sätt på försäkrings-
holdingsammanslutningar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 a § 
Verkställande direktören för en försäk-

ringsförening och dennes suppleant får inte 
vara verkställande direktör eller dennes 
suppleant för ett kreditinstitut eller värde-
pappersföretag som hör till samma koncern 
som försäkringsföreningen eller för ett kre-
ditinstitut eller värdepappersföretag som 
hör till samma konglomerat enligt lagen om 
tillsyn över finans- och försäkringskonglo-
merat som försäkringsföreningen. 

 
 
 
 

10 kap. 

Bokslut, koncernbokslut och täckning av 
ansvarsskuld 

4 a § 
En försäkringsförenings styrelse skall 

även se till att föreningen har tillräcklig in-
tern kontroll och tillräckliga riskkontrollsy-
stem med beaktande av arten och omfatt-
ningen av föreningens verksamhet. Försäk-
ringsinspektionen utfärdar närmare före-
skrifter om hur den interna kontrollen och 
riskkontrollen skall ordnas. 

 

10 kap. 

Bokslut, koncernbokslut och täckning av 
ansvarsskuld 

4 a § 
En försäkringsförening och en försäk-

ringsholdingsammanslutning skall ha till-
räcklig intern kontroll och tillräckliga risk-
kontrollsystem med beaktande av arten och 
omfattningen av föreningens verksamhet. 
Försäkringsinspektionen utfärdar närmare 
föreskrifter om hur den interna kontrollen 
och riskkontrollen skall ordnas. 
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9 b § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Om ett kreditinstitut eller värdepappersfö-

retag hör till en försäkringsförenings eller 
en försäkringsholdingsammanslutnings kon-
cern, får koncernbokslutet utan hinder av 
detta kapitel upprättas på det sätt som be-
stäms i 4 kap. lagen om tillsyn över finans- 
och försäkringskonglomerat, om det är nöd-
vändigt för att ge en rättvisande och till-
räcklig bild av resultatet av koncernens 
verksamhet och av dess ekonomiska ställ-
ning. 
 

 
11 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av 
föreningens tillgångar 

8 § 
Sådana viktiga eller principiella beslut 

som gäller kredit till samfund som hör till 
samma koncern som försäkringsföreningen 
och investeringar i sådana skall fattas av 
försäkringsföreningens styrelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 kap. 

Vinstutdelning och annan användning av 
föreningens tillgångar 

8 § 
Betydande eller principiella beslut som 

gäller kreditgivning till ett samfund som hör 
till samma koncern som försäkringsföre-
ningen eller till ett samfund som hör till 
samma konglomerat enligt lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
som försäkringsföreningen och betydande 
eller principiella beslut om investeringar i 
ett sådant samfund skall fattas av försäk-
ringsföreningens styrelse. 

Vad som i 1 mom. bestäms om kreditgiv-
ning tillämpas på motsvarande sätt på stäl-
lande av borgen eller annan säkerhet för be-
talningen av en kredit som någon annan be-
viljat. 
 

 
 

12 kap.  

Tillsynen över försäkringsföreningarna 
 

4 § 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vad som i 3 mom. bestäms om Försäk-

ringsinspektionens rätt att granska en för-
säkringsförenings och dess dottersamfunds 
rörelse och övriga verksamhet tillämpas på 
motsvarande sätt på en finsk försäkrings-
holdingsammanslutning och dess dottersam-
fund. 



 RP 69/2004 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
    

 

143

  
5 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
En försäkringsförening skall inom en skä-

lig tid som vederbörande ministerium och 
Försäkringsinspektionen bestämmer lämna 
ministeriet och inspektionen också andra för 
fullgörandet av uppgifterna enligt denna lag 
nödvändiga upplysningar om sin verksam-
het än de som avses i 1 mom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

— — — — — — — — — — — — — —  
En försäkringsförening och en finsk för-

säkringsholdingsammanslutning skall inom 
en skälig tid som social- och hälsovårdsmi-
nisteriet och Försäkringsinspektionen be-
stämmer lämna ministeriet och inspektionen 
också andra för utförandet av uppgifterna 
enligt denna lag nödvändiga upplysningar 
om sin verksamhet än de som avses i 
1 mom. Det som ovan i detta moment före-
skrivs om försäkringsföreningar och finska 
försäkringsholdingsammanslutningar till-
lämpas på motsvarande sätt på inhemska 
och utländska företag som hör till ett finans- 
och försäkringskonglomerat som avses i la-
gen om tillsyn över finans- och försäkrings-
konglomerat, om Försäkringsinspektionen 
är samordnande tillsynsmyndighet enligt 
den nämnda lagen eller i övrigt utför upp-
gifter som med stöd av den nämnda lagen 
hör till den. 
 

 
12 a kap.  

Extra tillsyn över försäkringsgrupper 

1 § 
I detta kapitel avses med: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag eller en sådan juridisk person som har 
ägarintresse i ett annat företag, 
 
 
 

5) anknutet företag ett dotterföretag eller 
ett sådant företag i vilket en juridisk person 
har ägarintresse, 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
9) försäkringsholdingsammanslutning ett 

moderföretag vars huvudsakliga funktion är 
att förvärva och inneha andelar i dotterföre-
tag som är försäkringsföretag, utländska 
återförsäkringsföretag eller försäkringsföre-
tag i tredje land och av vilka minst ett är en 
försäkringsförening enligt denna lag, samt 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) företag med ägarintresse ett moderföre-

tag, en juridisk person som har ägarintresse i 
ett annat företag eller ett företag som är 
knutet till ett annat företag på det sätt som 
avses i 5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten kredit-
institutslagen (1607/1993), 

5) anknutet företag ett dotterföretag, ett 
sådant företag i vilket en juridisk person har 
ägarintresse eller ett företag som är knutet 
till ett annat företag på det sätt som avses i 
5 § 2 mom. 2 eller 3 punkten kreditinsti-
tutslagen, 
— — — — — — — — — — — — — —  
 (9 punkten upphävs) 
 
 
 
 
 
 



 RP 69/2004 rd  
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
    

 

144

10) mångbranschholdingsammanslutning 
ett annat moderföretag än ett försäkringsfö-
retag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett 
utländskt återförsäkringsföretag eller en för-
säkringsholdingsammanslutning och som 
har minst en försäkringsförening enligt den-
na lag bland sina dotterföretag. 

 
 
 
 

10) mångbranschholdingsammanslutning 
ett annat moderföretag än ett försäkringsfö-
retag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett 
utländskt återförsäkringsföretag, en försäk-
ringsholdingsammanslutning eller ett kon-
glomerats holdingsammanslutning enligt 
lagen om tillsyn över finans- och försäk-
ringskonglomerat och som har minst ett för-
säkringsbolag enligt denna lag bland sina 
dotterföretag. 
 

 
5 § 

För den extra tillsynen över en försäk-
ringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta kapi-
tel skall föreningen utföra en beräkning av 
den jämkade solvensen vilken skall omfatta 
försäkringsföretag, försäkringsholdingsam-
manslutningar, försäkringsföretag i tredje 
land och utländska återförsäkringsföretag 
som är anknutna till försäkringsföreningen. 
Vid beräkningen skall dessutom beaktas 
andra företag som ingår i en försäkrings-
grupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som mi-
nisteriet närmare bestämmer genom förord-
ning. Beräkningen skall tillställas Försäk-
ringsinspektionen i samband med boksluts-
uppgifterna på det sätt som inspektionen 
närmare bestämmer. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

5 § 
 

För den extra tillsynen över en försäk-
ringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta kapi-
tel skall föreningen utföra en beräkning av 
den jämkade solvensen vilken skall omfatta 
till försäkringsföreningen anknutna försäk-
ringsföretag, försäkringsholdingsamman-
slutningar, försäkringsföretag i tredje land, 
utländska återförsäkringsföretag samt kre-
ditinstitut och finansiella institut enligt kre-
ditinstitutslagen och värdepappersföretag 
enligt lagen om värdepappersföretag 
(579/1996). I beräkningen skall dessutom 
beaktas andra företag som ingår i en försäk-
ringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som 
ministeriet närmare bestämmer genom för-
ordning. Beräkningen skall tillställas För-
säkringsinspektionen i samband med bok-
slutsuppgifterna på det sätt som inspektio-
nen närmare bestämmer. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
6 § 

En finsk försäkringsholdingsammanslut-
ning som är moderföretag till en försäk-
ringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta kapi-
tel skall för den extra tillsynen utföra en be-
räkning av den jämkade solvensen vilken 
skall omfatta försäkringsföretag, försäk-
ringsholdingsammanslutningar, försäkrings-
företag i tredje land och utländska återför-
säkringsföretag som är anknutna till moder-
företaget. Vid beräkningen skall dessutom 
beaktas andra företag som ingår i en försäk-
ringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som 
ministeriet närmare bestämmer genom för-
ordning. Om en försäkringsförenings mo-
derföretag är något annat företag enligt 2 § 

6 § 
En finsk försäkringsholdingsammanslut-

ning som är moderföretag till en försäk-
ringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta kapi-
tel skall för den extra tillsynen utföra en be-
räkning av den jämkade solvensen vilken 
skall omfatta till moderföretaget anknutna 
försäkringsföretag, försäkringsholdingsam-
manslutningar, försäkringsföretag i tredje 
land, utländska återförsäkringsföretag samt 
kreditinstitut och finansiella institut enligt 
kreditinstitutslagen och värdepappersföre-
tag enligt lagen om värdepappersföretag. I 
beräkningen skall dessutom beaktas andra 
företag som ingår i en försäkringsgrupp en-
ligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet 
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2 mom. än en finsk försäkringsholdingsam-
manslutning, skall en försäkringsförening 
som ingår i gruppen utföra beräkningen. Be-
räkningen skall tillställas Försäkringsin-
spektionen i samband med bokslutsuppgif-
terna på det sätt som inspektionen närmare 
bestämmer. 

 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

närmare bestämmer genom förordning. Om 
en försäkringsförenings moderföretag är nå-
got annat företag enligt 2 § 2 mom. än en 
finsk försäkringsholdingsammanslutning, 
skall en försäkringsförening som ingår i 
gruppen utföra beräkningen. Beräkningen 
skall tillställas Försäkringsinspektionen i 
samband med bokslutsuppgifterna på det 
sätt som inspektionen närmare bestämmer. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
8 § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Transaktioner enligt denna paragraf får 

inte göras på villkor som avviker från de 
villkor som allmänt iakttas i likadana trans-
aktioner mellan parter som är oberoende av 
varandra. Detta moment tillämpas inte på 
administrativa tjänster som koncernföreta-
gen skaffar hos ett företag inom koncernen 
och inte heller på kapital- och debenturlån 
som ett moderföretag beviljar ett dotterföre-
tag och som behövs för att stärka dotterfö-
retagets kapitalstruktur.  

——— 
Denna lag träder i kraft den      20  . 

——— 
 

 
 


