
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2004 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä elokuuta 2004 N:o 697—710

S ISÄLLYS
N:o Sivu
697 Laki asianajajista annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1959
698 Laki valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1965
699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1966
700 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1983
701 Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n

muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990
702 Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta 1991
703 Laki säästöpankkilain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1993
704 Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta 1994
705 Laki sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1996
706 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 15 ja 31 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1999
707 Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001
708 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005
709 Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007
710 Laki henkilöstörahastolain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2011

Lak i

N:o 697

asianajajista annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (496/1958) 6 a §,
sellaisena kuin se on laeissa 197/1992 ja 1249/1999,
muutetaan 2, 6, 7, 9 ja 10 §,
sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 10 § laeissa 197/1992 ja 1249/1999, 7 § osaksi viimeksi
mainituissa laeissa sekä 9 § laissa 458/1999 ja mainitussa laissa 1249/1999, sekä
lisätään lakiin uusi 7 a—7 j § seuraavasti:

2 §
Asianajajayhdistyksen säännöissä on mai-
nittava ainakin:
1) yhdistyksen nimi;
2) se maassa oleva kunta, joka on yhdis-
tyksen kotipaikka;
3) yhdistyksen tarkoitus;
4) mitä maksuja jäsen on velvollinen
suorittamaan ja miten ne määrätään;

5) miten yhdistyksen hallitus järjestetään ja
kuinka pitkäksi ajaksi se valitaan;
6) milloin yhdistyksen tilit päätetään ja

miten tilien ja hallinnon tarkastus toimitetaan;
7) millä tavoin valtuuskunta valitaan ja sen

toiminta muuten järjestetään sekä milloin
valtuuskunnan varsinainen kokous pidetään
ja, jos sellaisia kokouksia on useita, mitkä
asiat kussakin kokouksessa käsitellään;
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8) millä tavoin tiedonannot yhdistyksen
jäsenille toimitetaan;
9) miten yhdistyksen säännöt hyväksytään;
sekä
10) miten yhdistyksen varat on käytettävä,
jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan.
Yhdistyksen sääntöihin voidaan ottaa myös
muita yhdistystä ja sen jäseniä koskevia
yhdistyksen toiminnan kannalta välttämättö-
miä määräyksiä.
Asianajajayhdistyksen säännöt ja niiden
muutokset, niiden tultua yhdistyksen sään-
nöissä määrätyllä tavalla hyväksytyiksi, vah-
vistetaan oikeusministeriön päätöksellä ja
julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

6 §
Asianajajayhdistyksen hallituksen on val-
vottava, että asianajajat esiintyessään tuomio-
istuimessa tai muun viranomaisen luona sekä
muussakin toiminnassaan täyttävät velvolli-
suutensa. Asianajaja on velvollinen antamaan
hallitukselle tiedot, joita tätä valvontaa varten
tarvitaan. Asianajajan on myös sallittava
hallituksen määräämän henkilön suorittaa
tarkastus hänen toimistossaan, milloin hallitus
katsoo sen valvontaa varten tarpeelliseksi,
sekä tällöin esitettävä ne asiakirjat, joiden
tutkimista tarkastuksen toimittaminen edel-
lyttää. Hallituksen jäsen ja tarkastuksen toi-
mittaja eivät saa oikeudettomasti ilmaista
sellaista salassa pidettävää tietoa, jonka he
valvontaa suorittaessaan ovat saaneet tietää.
Ratkaistessaan asianajajayhdistyksen jäse-
nyyttä koskevia asioita hallituksen jäsenet
toimivat virkavastuulla.
Oikeuskanslerilla on oikeus panna vireille
7 c §:ssä tarkoitettu valvonta-asia, jos hän
katsoo, että asianajaja laiminlyö velvollisuu-
tensa. Oikeuskanslerilla on myös oikeus
vaatia asianajajayhdistyksen hallitusta ryhty-
mään toimenpiteisiin asianajajaa kohtaan, jos
hän katsoo, ettei tällä ole oikeutta olla
asianajajana. Asianajajayhdistyksen hallitus
ja asianajaja ovat velvolliset antamaan oike-
uskanslerille ne tiedot ja selvitykset, jotka
ovat tarpeen hänelle tässä laissa säädettyjen
tehtävien suorittamista varten.

7 §
Asianajajayhdistyksen valvontalautakunta
(valvontalautakunta) käsittelee ja ratkaisee

7 c §:ssä tarkoitetut valvonta-asiat ja antaa
suosituksen asianajajan ja hänen asiakkaansa
välisestä 7 e §:ssä tarkoitetusta palkkioriidas-
ta.
Jos asianajajan todetaan valvonta-asian

käsittelyssä ilmitulleiden seikkojen johdosta
menetelleen 5 §:n 1 momentin vastaisesti, on
valvontalautakunnan määrättävä hänelle ku-
rinpidollinen seuraamus, joita ovat asianaja-
jayhdistyksen jäsenyydestä erottaminen, seu-
raamusmaksun määrääminen, varoitus ja huo-
mautus.
Jos asianajaja menettelee epärehellisesti tai

muulla tavalla tehtävässään tahallaan loukkaa
toisen oikeutta, on hänet erotettava asianaja-
jayhdistyksen jäsenyydestä. Jos asianajajan
menettelyyn liittyy lieventäviä seikkoja, hä-
nen maksettavakseen voidaan määrätä seu-
raamusmaksu tai antaa hänelle varoitus.
Jos asianajaja menettelee muulla tavalla

hyvän asianajajatavan vastaisesti, hänelle on
annettava varoitus taikka huomautus. Jos
asianajajan tässä tai 3 momentissa tarkoitettu
menettely on toistuvaa tai siihen muuten
liittyy raskauttavia seikkoja, hänet voidaan
erottaa asianajajayhdistyksen jäsenyydestä tai
hänen maksettavakseen voidaan määrätä seu-
raamusmaksu. Mitä edellä tässä momentissa
säädetään, sovelletaan myös, jos asianajaja
tekee teon, joka on omiaan alentamaan
asianajajakunnan arvoa.
Seuraamusmaksu, joka suoritetaan asian-

ajajayhdistykselle, on vähintään 500 euroa ja
enintään 15 000 euroa ja sitä määrättäessä
otetaan huomioon muun ohessa asianajajan
menettelyn moitittavuus, kokemus asianajo-
tehtävistä sekä taloudelliset olot niin, että
seuraamus on oikeudenmukaisessa suhteessa
hänen menettelyynsä.
Valvontalautakunta voi määrätä erottamis-

ta koskevan päätöksen noudatettavaksi muu-
toksenhausta huolimatta.
Vastaavin edellytyksin kuin asianajaja on

erotettava yhdistyksestä, on EU-luetteloon
merkitty asianajaja poistettava EU-luettelosta.

7 a §
Valvontalautakuntaan kuuluvat puheenjoh-

taja sekä kahdeksan muuta jäsentä ja viimeksi
mainittujen henkilökohtaiset varajäsenet. Pu-
heenjohtajan sekä viiden muun jäsenen ja
heidän varajäsentensä tulee olla asianajajia.
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Kolmen jäsenen ja heidän varajäsentensä
tulee olla asianajajakuntaan kuulumattomia
oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suoritta-
neita henkilöitä, jotka ovat perehtyneitä asi-
anajotoimintaan sekä lisäksi tuomarin tehtä-
viin taikka oikeustieteen yliopistolliseen kou-
lutukseen ja tutkimukseen. Valvontalautakun-
nan jäsenten ja varajäsenten toimikausi on
kolme vuotta.
Asianajajayhdistyksen valtuuskunta valit-
see valvontalautakunnan puheenjohtajan sekä
asianajajakuntaan kuuluvat jäsenet ja heidän
varajäsenensä. Valtioneuvosto nimittää asian-
ajajakuntaan kuulumattomat valvontalauta-
kunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä oike-
usministeriön esityksestä ministeriön saatua
ehdokkaiden kelpoisuudesta tehtävään asian-
ajajayhdistyksen puoltavan lausunnon. Lau-
suntopyynnössä on esitettävä ehdokkaita kak-
si kertaa niin paljon kuin on nimitettäviä.
Valvontalautakunnan jäsenet toimivat tuo-
marin vastuulla, eivätkä he saa oikeudetto-
masti ilmaista sellaista laissa salassa pidettä-
väksi säädettyä tietoa, jonka he valvonta-asiaa
tai palkkioriita-asiaa käsitellessään ovat saa-
neet tietää.

7 b §
Valvontalautakunta voi toimia kolmena
jaostona. Jaostojen kokoonpanon määrää val-
vontalautakunta siten, että kuhunkin jaostoon
kuuluu jäseninä kaksi asianajajaa ja yksi
asianajajakuntaan kuulumaton jäsen. Jaosto-
jen puheenjohtajina toimivat valvontalauta-
kunnan puheenjohtaja ja valvontalautakunnan
vuosittain keskuudestaan valitsemat kaksi
varapuheenjohtajaa. Palkkioriita-asiaa käsi-
teltäessä jaostossa johtaa puhetta kuitenkin
asianajajakuntaan kuulumaton jäsen.
Asiat käsitellään valvontalautakunnan ja-
ostoissa tai valvontalautakunnan täysistun-
nossa. Valvontalautakunnan täysistunto on
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vara-
puheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jä-
sentä on saapuvilla. Valvontalautakunnan
jaosto on päätösvaltainen, kun kaikki sen
jäsenet ovat saapuvilla.
Jos erimielisyyttä ilmenee, asia päätetään
äänestämällä noudattaen samaa menettelyä
kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa. Val-
vonta-asiaa käsiteltäessä noudatetaan kuiten-
kin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun

lain (689/1997) 10 luvussa säädettyä äänes-
tysmenettelyä.

7 c §
Valvonta-asia tulee vireille, kun asianaja-

jaan kohdistuva kirjallinen kantelu, oikeus-
kanslerin ilmoitus tai tuomioistuimen oikeu-
denkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:n nojalla
tekemä ilmoitus saapuu asianajajayhdistyksen
toimistoon. Asia tulee vireille myös, kun
asianajajayhdistyksen hallitus on päättänyt
siirtää tietoonsa tulleen asian valvontalauta-
kunnan käsiteltäväksi.
Jos kantelu on niin puutteellinen, ettei asiaa

voida sen perusteella ottaa ratkaistavaksi,
kantelijaa on määräajassa kehotettava korjaa-
maan puute. Kantelijalle on samalla ilmoi-
tettava, millä tavoin kantelu on puutteellinen,
ja että valvontalautakunta voi jättää kantelun
tutkittavaksi ottamatta, jos kantelija ei nou-
data saamaansa täydennyskehotusta. Valvon-
talautakunta ei ota tutkittavaksi aikaisemmin
ratkaistua asiaa koskevaa kantelua, ellei kan-
telussa ole esitetty asiaan vaikuttavaa uutta
selvitystä.
Jos tapahtumista, joista kantelussa on ky-

symys, on kulunut enemmän kuin viisi vuotta,
se voidaan jättää tutkittavaksi ottamatta.

7 d §
Valvonta-asiat käsitellään valvontalauta-

kunnan jaostossa tai täysistunnossa. Täysis-
tunnossa käsitellään valvontalautakunnan pu-
heenjohtajan sen käsiteltäviksi määräämät tai
jaostojen sille siirtämät asiat. Asianajajayh-
distyksestä erottamisesta ja seuraamusmak-
sun määräämisestä päättää aina täysistunto.
Menettely valvonta-asiaa käsiteltäessä on

kirjallinen. Asianajajayhdistyksestä voidaan
kuitenkin erottaa tai seuraamusmaksu määrätä
vain, jos asiassa on järjestetty suullinen
käsittely. Valvontalautakunta tai jaosto voi
muulloinkin järjestää suullisen käsittelyn.
Asianajaja ja kantelija on kutsuttava suulli-
seen käsittelyyn.
Asianajajalle on varattava tilaisuus tulla

kuulluksi ennen asian ratkaisua. Asianajajan
tulee antaa häneltä pyydetyt tiedot ja selvi-
tykset avoimesti ja totuudenmukaisesti. Kan-
telijalle on varattava tilaisuus lausua asian-
ajajan antaman vastauksen johdosta. Lauta-
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kunnan ja jaoston on muutoinkin huolehdit-
tava siitä, että asia tulee riittävästi selvite-
tyksi.

7 e §
Palkkioriita-asia tulee vireille, kun asian-
ajajan päämiehen tai muun asiakkaan kirjal-
linen hakemus saapuu asianajajayhdistyksen
toimistoon. Jos hakemus on niin puutteelli-
nen, ettei asiaa voida sen perusteella ottaa
ratkaistavaksi, hakijaa on määräajassa keho-
tettava korjaamaan puute. Hakijalle on sa-
malla ilmoitettava, millä tavoin hakemus on
puutteellinen, ja että valvontalautakunta voi
jättää hakemuksen ottamatta käsiteltäväksi,
jos hakija ei noudata saamaansa täydennys-
kehotusta.
Palkkioriita-asioissa menettelyn asianosai-
sina ovat asianajaja ja se yhtiö, jonka lukuun
hän on toiminut, ja hakija. Asianajajalle ja
sille yhtiölle, jonka lukuun hän on toiminut,
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen
asian ratkaisua. Hakijalle on varattava tilai-
suus lausua asianajajan ja yhtiön antaman
vastauksen johdosta.
Palkkioriita-asia käsitellään valvontalauta-
kunnan jaostossa, ja menettely on kirjallinen.
Jaosto voi järjestää suullisen käsittelyn, johon
asianosaiset on kutsuttava.
Suositusta ei anneta, jos hakijan oikeus
vaatia palkkion alentamista on lain mukaan
vanhentunut.
Suositus ei ole täytäntöönpanokelpoinen
eikä sillä ole tuomion oikeusvaikutuksia.

7 f §
Jos sama palkkioriita on vireillä tuomio-
istuimessa ja valvontalautakunnassa ja asian-
ajajan asiakas ilmoittaa tästä tuomioistuimelle
ennen vastaamistaan pääasiaan, on asian
käsittely tuomioistuimessa keskeytettävä,
kunnes lautakunnan suositus on annettu.

7 g §
Valvonta- ja palkkioriita-asiassa annettava
ratkaisu on laadittava erilliseksi asiakirjaksi.
Siinä on oltava:
1) asianimike ja ratkaisun antamispäivä;
2) asianosaisten nimet ja kantelijan nimi;
3) selostus asiassa esitetyistä vaatimuksista
ja vastauksista perusteluineen;
4) ratkaisun perustelut;

5) lainkohdat, asianajajayhdistyksen sään-
töjen kohdat ja ne hyvää asianajajatapaa
koskevat ohjeet, joita asiassa on sovellettu;
6) lopputulos; sekä
7) ratkaisukokoonpanoon kuuluneiden ni-

met ja asema sekä ilmoitus siitä, onko
ratkaisusta äänestetty; jos ratkaisusta on
äänestetty, ratkaisuasiakirjaan on liitettävä eri
mieltä olleiden jäsenten mielipiteet.
Palkkioriita-asiassa annettavaan ratkaisuun

on liitettävä ohjeet siitä, miten hakijan on
toimittava, jos hän haluaa saattaa palkkiorii-
dan tuomioistuimen käsiteltäväksi.

7 h §
Asianajajayhdistyksen valvonta- ja palk-

kioriita-asioista on pidettävä julkista päivä-
kirjaa, johon on merkittävä tiedot kantelijasta
tai hakijasta, asianajajasta ja tarvittaessa
asianajajayhtiöstä, asianimikkeestä, ratkaisun
antamispäivästä ja ratkaisun lopputuloksesta.
Päiväkirjasta on myös ilmettävä asian käsit-
telyn vaihe. Julkiseen päiväkirjaan merkitään
myös tieto siitä, onko asianajaja noudattanut
valvontalautakunnan palkkioriita-asiassa an-
tamaa suositusta.
Julkisesta päiväkirjasta poistetaan asiaa

koskeva tieto:
1) erottamisesta ja seuraamusmaksusta

kymmenen vuoden kuluttua;
2) varoituksesta kuuden vuoden kuluttua;

ja
3) huomautuksesta ja siitä, että seuraamus-

ta ei ole määrätty, kolmen vuoden kuluttua
valvonta-asian ratkaisun antamisesta.
Palkkioriita-asiaa koskeva tieto poistetaan

kolmen vuoden kuluttua suosituksen antami-
sesta.
Tietoa ei kuitenkaan poisteta, jos kyseisestä

asianajajasta on päiväkirjassa sellainen seu-
raamusta tai palkkion alentamista tarkoittavaa
suositusta koskeva uudempi tieto, jota ei 2 tai
3 momentin nojalla vielä voida poistaa.

7 i §
Valvonta- ja palkkioriita-asian ratkaisusta

on laadittava julkinen ratkaisuseloste. Siinä
on oltava:
1) asianimike ja ratkaisun antamispäivä;
2) kysymyksessä olevan asianajajan ja

palkkioriita-asiassa myös asianajajayhtiön ni-
mi;
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3) pääpiirteittäinen selostus asiasta ja rat-
kaisun perusteluista;
4) lainkohdat, asianajajayhdistyksen sään-
töjen kohdat ja ne hyvää asianajajatapaa
koskevat ohjeet, joita asiassa on sovellettu;
5) lopputulos; sekä
6) ratkaisukokoonpanoon kuuluneiden ni-
met ja asema sekä ilmoitus siitä, onko
ratkaisusta äänestetty; jos ratkaisusta on
äänestetty, ratkaisuselosteeseen on liitettävä
eri mieltä olleiden jäsenten kannattama lop-
putulos ja sen perustelut.
Asianajajayhdistyksen tulee pitää ratkai-
suseloste yleisön saatavilla niin kauan kuin
ratkaisua koskeva tieto on 7 h §:n mukaisesti
merkittynä julkiseen päiväkirjaan.

7 j §
Asiakirjan, joka on toimitettu valvontalau-
takunnalle valvonta- tai palkkioriita-asian
käsittelyä varten, sekä valvonta- ja palkkiorii-
ta-asian ratkaisun sisältävän asiakirjan julki-
suudesta on voimassa, mitä viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
(621/1999) säädetään viranomaisen asiakir-
jasta, jollei asianajajan salassapitovelvollisuu-
desta muuta johdu.
Asiakirja ei kuitenkaan tule julkiseksi,
ennen kuin valvontalautakunnan ratkaisu on
annettu tai kun se on asiaan osallisen saata-
vissa.

9 §
Asianajaja, joka menettää 3 §:ssä tarkoi-
tetun valtion kansalaisuuden tai joka on
konkurssissa tai jonka toimintakelpoisuutta
on rajoitettu, lakkaa olemasta asianajajayh-
distyksen jäsen ja hallituksen on poistettava
hänet asianajajaluettelosta.
Jos EU-luetteloon merkitty asianajaja lak-
kaa olemasta asianajaja siinä jäsenvaltiossa,
josta hän on peräisin, hänet poistetaan EU-
luettelosta.
Jos asianajaja ei enää täytä 3 §:n 1
momentin 1 kohdassa tarkoitettuja kelpoi-
suusvaatimuksia, on hallituksen erotettava
hänet yhdistyksestä.
Jos asianajaja lakkaa harjoittamasta asian-
ajajan tointa tai jos hänellä 3 §:n 4 momen-
tissa mainitusta syystä ei enää ole oikeutta
olla asianajajana, on hänen pyydettävä eroa
asianajajayhdistyksestä. Jollei hän pyydä eroa

viipymättä, on hallituksen erotettava hänet
yhdistyksen jäsenyydestä.
Ennen 3 ja 4 momentissa tarkoitettuihin

toimenpiteisiin ryhtymistä asianajajalle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallituksen
järjestämässä suullisessa käsittelyssä.
Asianajajayhdistyksen hallitus voi 4 mo-

mentissa säädetystä poiketen antaa eläkkeelle
siirtymisen johdosta asianajotoiminnan har-
joittamisen lopettavalle asianajajalle, joka
välittömästi ennen eläkkeelle siirtymistään on
harjoittanut asianajotoimintaa vähintään kym-
menen vuotta, luvan jäädä asianajajayhdis-
tyksen jäseneksi.

10 §
Sillä, jonka 3 §:n 4 momentissa tai 4 §:n 1

momentissa tarkoitettu hakemus on hylätty,
jota ei ole otettu EU-luetteloon taikka jolle on
määrätty kurinpidollinen seuraamus tai joka
on poistettu asianajajaluettelosta tai EU-
luettelosta, on oikeus valittaa asianajajayh-
distyksen hallituksen ja valvontalautakunnan
päätöksestä Helsingin hovioikeuteen.
Oikeuskanslerilla on oikeus valittaa 7 ja

9 §:ssä tarkoitetuissa asioissa annetuista hal-
lituksen ja valvontalautakunnan päätöksistä.
Määräaika valituksen tekemiselle on 30

päivää. Valitusaika alkaa siitä päivästä, jona
päätös on annettu tiedoksi. Viimeistään mää-
räajan viimeisenä päivänä ennen valtion
virastoissa noudatettavan työajan päättymistä
on Helsingin hovioikeudelle osoitettu vali-
tuskirjelmä puhevallan menettämisen uhalla
toimitettava asianajajayhdistyksen toimis-
toon. Asianajajayhdistyksen on viivytyksettä
toimitettava valituskirjelmä liitteineen ja jäl-
jennös valituksenalaisesta päätöksestä sekä
oma lausuntonsa valituksen johdosta hovioi-
keuteen.
Hovioikeuden on valitusasiaa käsiteltäessä

varattava oikeuskanslerille, asianajajayhdis-
tykselle ja kantelijalle tilaisuus tulla kuulluksi
valituksen johdosta ja tarvittaessa esittää
todistelua ja muuta selvitystä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2004.
Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan

tullessa vireillä oleviin valvonta- ja palk-
kioriita-asioihin. Seuraamusten osalta tapah-
tuneisiin tekoihin tai laiminlyönteihin sovel-
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letaan sitä lakia, joka johtaa asianajajan
kannalta lievempään seuraamukseen.
Tämän lain voimaan tullessa kurinpitolau-
takunnan jäseninä olevien toimikausi jatkuu
sen määräajan loppuun, joksi heidät on
valittu. Sen estämättä mitä 7 a §:n 1
momentissa säädetään, kolmatta asianajaja-

kuntaan kuulumatonta valvontalautakunnan
jäsentä ja varajäsentä ensimmäistä kertaa
nimitettäessä heidän toimikautensa on yhden
vuoden pituinen.
Toimenpiteisiin lain täytäntöönpanemisek-

si voidaan ryhtyä jo ennen sen voimaantuloa.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kari Rajamäki

1964 N:o 697



Lak i

N:o 698

valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan valtion oikeusaputoimistoista 5 päivänä huhtikuuta 2002 annetun lain (258/2002)
6 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
— — — — — — — — — — — — —
Julkinen oikeusavustaja on asianajajayh-
distyksen valvonnan alainen niin kuin asian-
ajajista annetun lain (496/1958) 6, 7 ja 7 a—7
d §:ssä säädetään asianajajasta. Julkisen oi-
keusavustajan oikeuteen hakea muutosta val-

vonta-asiassa annettuun ratkaisuun sekä täl-
laisen muutoksenhaun käsittelyyn sovelle-
taan, mitä mainitun lain 10 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä mar-
raskuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Kari Rajamäki

HE 54/2004
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Lak i

N:o 699

rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymän toiminnalle asetettavista vaa-
timuksista ja niiden valvonnasta. Valvonnan
tarkoituksena on osaltaan turvata rahoitus- ja
vakuutusmarkkinoiden häiriötön toiminta,
edistää rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
johtamista terveiden ja varovaisten liikeperi-
aatteiden mukaisesti sekä turvata tallettajien
ja sijoittajien taloudellista asemaa ja vakuu-
tettuja etuja.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) luottolaitoksella luottolaitostoiminnasta
annetun lain (1607/1993) 2 §:ssä tarkoitettua
luottolaitosta ja sitä vastaavaa ulkomaista
luottolaitosta;

2) sijoituspalveluyrityksellä sijoituspalve-
luyrityksistä annetun lain (579/1996) 4 §:ssä
tarkoitettua sijoituspalveluyritystä ja sitä vas-
taavaa ulkomaista sijoituspalveluyritystä;
3) rahastoyhtiöllä sijoitusrahastolaissa

(48/1999) tarkoitettua rahastoyhtiötä ja sitä
vastaavaa ulkomaista rahastoyhtiötä;
4) vakuutusyhtiöllä vakuutusyhtiölaissa
(1062/1979) tarkoitettua vakuutusyhtiötä,
työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa
(354/1997) tarkoitettua työeläkevakuutusyh-
tiötä lukuun ottamatta, ja vastaavaa ulkomais-
ta vakuutusyhtiötä; mitä tässä laissa säädetään
vakuutusyhtiöstä sovelletaan vastaavasti va-
kuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tarkoitet-
tuun vakuutusyhdistykseen;
5) säännellyllä yrityksellä luottolaitosta,

sijoituspalveluyritystä, rahastoyhtiötä ja va-
kuutusyhtiötä;
6) rahoitusalan yrityksellä luottolaitosta,
sijoituspalveluyritystä, luottolaitostoiminnas-
ta annetussa laissa ja sijoituspalveluyrityk-
sistä annetussa laissa tarkoitettua palveluyri-
tystä ja rahoituslaitosta, rahastoyhtiötä ja
säilytysyhteisöä sekä niihin rinnastettavaa
ulkomaista yritystä; lukuun ottamatta jäljem-
pänä kohdassa 7 tarkoitettua rahastoyhtiötä ja
säilytysyhteisöä;
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7) vakuutusalan yrityksellä vakuutusyhtiö-
tä, vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdistys-
laissa tarkoitettua vakuutusomistusyhteisöä ja
palveluyritystä, sellaista rahastoyhtiötä ja säi-
lytysyhteisöä, joka on edellä tässä kohdassa
tarkoitetun yrityksen tytäryritys tai sellainen
omistusyhteysyritys, josta tässä kohdassa tar-
koitetut yritykset omistavat yhteensä suurem-
man osuuden kuin edellä 6 kohdassa tarkoi-
tetut yritykset, sekä edellä tässä kohdassa
tarkoitettuihin yrityksiin rinnastettavaa ulko-
maista yritystä;
8) emoyrityksellä yritystä, jolla on toiseen
yritykseen kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun
5 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysvalta;
9) tytäryrityksellä yritystä, johon emoyri-
tyksellä on 8 kohdassa tarkoitettu määräys-
valta;
10) omistusyhteysyrityksellä yritystä,
a) jonka osakkeista, jäsenosuuksista, ta-
kuuosuuksista tai yhtiöosuuksista toinen yri-
tys suoraan tai välillisesti omistaa vähintään
20 prosenttia;
b) jonka osakkeiden, jäsenosuuksien, ta-
kuuosuuksien tai yhtiöosuuksien tuottamasta
äänimäärästä toisella yrityksellä on vähintään
20 prosenttia ja tämä äänimäärä perustuu
omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen,
yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sään-
töihin taikka muuhun sopimukseen;
c) jonka hallituksen jäsenistä tai sellaisen
toimielimen jäsenistä, joka nimittää hallituk-
sen, toisella yrityksellä on oikeus nimittää tai
erottaa vähintään yksi viidesosa ja nimittä-
misoikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin
b kohdassa tarkoitettu äänimäärä; tai
d) johon toisella yrityksellä on muu sel-
lainen omistusosuus, joka luo näiden yritysten
välille pysyvän yhteyden ja on tarkoitettu
edistämään yrityksen tai sen kanssa samaan
konserniin kuuluvan yrityksen toimintaa;
11) osakasyrityksellä emoyritystä ja sel-

laista yritystä, jolla on 10 kohdassa tarkoitettu
omistusyhteys toiseen yritykseen;
12) ryhmittymän omistusyhteisöllä 3 §:n
1 momentin mukaisen rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymän muodostavan yritysryhmän
emoyritystä, joka ei ole säännelty yritys;
13) valvontaviranomaisella Rahoitustar-
kastusta, Vakuutusvalvontavirastoa ja niitä
vastaavaa toisen Euroopan talousalueeseen
kuuluvan valtion valvontaviranomaista;

14) keskeisellä valvontaviranomaisella
a) valvontaviranomaista, joka 6—8 §:n

nojalla taikka vastaavan ulkomaan lain nojalla
toimii rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
koordinoivana valvontaviranomaisena;
b) muuta valvontaviranomaista, joka vastaa

rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvan
luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen
konsolidoidusta valvonnasta taikka ryhmitty-
mään kuuluvan vakuutusyhtiön lisävalvon-
nasta;
c) rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuu-

luvan sellaisen säännellyn yrityksen valvon-
nasta vastaavaa viranomaista, johon ei sovel-
leta b kohdassa tarkoitettua konsolidoitua
valvontaa tai lisävalvontaa;
d) muuta kuin edellä a—c kohdassa tar-

koitettua rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluvan säännellyn yrityksen valvonnasta
vastaavaa valvontaviranomaista, jos a—c
kohdassa tarkoitetut valvontaviranomaiset
yksimielisesti niin päättävät.
Sovellettaessa 1 momentin 8—11 kohtaa

omistus- ja ääniosuuteen luetaan myös osak-
keet ja osuudet, jotka kuuluvat sellaiselle
3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yritysryh-
mään kuuluvan työnantajayrityksen perusta-
malle eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoite-
tulle eläkesäätiölle, jonka toimintapiiriin kuu-
luvat henkilöt ovat työnantajayrityksen pal-
veluksessa, tai sellaiseen vakuutuskassalaissa
(1164/1992) tarkoitettuun eläkekassaan, jon-
ka toimintapiirissä voivat olla yritysryhmään
kuuluvan työnantajayrityksen palveluksessa
olevat henkilöt.

3 §

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymällä (ryh-
mittymä) tarkoitetaan:
1) yritysryhmää, jossa osakasyritys on

säännelty yritys ja joka täyttää kaikki seu-
raavat edellytykset:
a) vähintään yksi yritysryhmään kuuluvista

yrityksistä on rahoitusalan yritys ja vähintään
yksi on vakuutusalan yritys;
b) rahoitusalan yritysten yhteenlaskettu

osuus ja vakuutusalan yritysten yhteenlasket-
tu osuus ovat yritysryhmässä kumpikin erik-
seen merkittäviä 4 §:n mukaisesti laskettuna;
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2) yritysryhmää, jonka emoyritys on muu
kuin säännelty yritys ja joka täyttää kaikki
seuraavat edellytykset:
a) vähintään yksi emoyrityksen tytäryri-
tyksistä on säännelty yritys;
b) vähintään yksi yritysryhmään kuuluvista
yrityksistä on rahoitusalan yritys ja vähintään
yksi on vakuutusalan yritys;
c) rahoitusalan yritysten yhteenlaskettu
osuus ja vakuutusalan yritysten yhteenlasket-
tu osuus ovat yritysryhmässä kumpikin erik-
seen merkittäviä 4 §:n mukaisesti lasketulla
tavalla;
d) rahoitus- ja vakuutusalan yritysten yh-
teenlaskettu osuus yritysryhmässä on merkit-
tävä 4 §:n mukaisesti lasketulla tavalla.
Yritysryhmällä tarkoitetaan 1 momentin
1 kohtaa sovellettaessa ryhmää, jonka muo-
dostavat emoyritys, emoyrityksen tytäryrityk-
set ja näiden omistusyhteysyritykset tai, jos
osakasyritys on muu kuin emoyritys, osa-
kasyritys ja sen omistusyhteysyritykset, sekä
1 momentin 2 kohtaa sovellettaessa ryhmää,
jonka muodostavat emoyritys, emoyrityksen
tytäryritykset ja näiden omistusyhteysyrityk-
set.
Sen lisäksi, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, ryhmittymän muodostavat:
1) säännellyt yritykset, joiden välillä val-
litsee luottolaitostoiminnasta annetun lain
4 a §:ssä, sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 6 a §:ssä ja vakuutusyhtiölain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu muu kuin edellä tässä
pykälässä tarkoitettu merkittävä sidonnaisuus
sekä tällaisten yritysten tytäryritykset ja omis-
tusyhteysyritykset, edellyttäen että vähintään
yksi säännellyistä yrityksistä on rahoitusalan
yritys ja vähintään yksi on vakuutusalan
yritys;
2) osuuspankeista ja muista osuuskunta-
muotoisista luottolaitoksista annetun lain
(1504/2002) 3 §:ssä tarkoitettuun yhteenliit-
tymään mainitun pykälän 1 momenttiin mu-
kaan kuuluvat yhteisöt ja sellaiset vakuutus-
alan yritykset, joihin mainituilla yhteisöillä on
yksin tai yhdessä 2 §:n 1 momentin 8 koh-
dassa tarkoitettu määräysvalta tai jotka ovat
tällaisen yhteisön omistusyhteysyrityksiä;
edellyttäen, että tällaisessa ryhmässä rahoi-
tus- ja vakuutusalan yritysten yhteenlaskettu
osuus sekä kummankin toimialan yritysten

osuus erikseen ovat merkittäviä 4 §:n mu-
kaisesti lasketulla tavalla.
Ryhmittymän johdossa olevalla yrityksellä

tarkoitetaan jäljempänä tässä laissa 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetun ryhmittymän osa-
kasyritystä, mainitun momentin 2 kohdassa
tarkoitetun ryhmittymän emoyritystä, 3 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetussa ryhmittymäs-
sä sitä säänneltyä yritystä, jonka taseen
loppusumma on suurin, sekä 3 momentin
2 kohdassa tarkoitetussa ryhmittymässä yh-
teenliittymän keskusyhteisöä.

4 §

Ryhmittymään sovellettavat kynnysarvot

Rahoitus- ja vakuutusalan yritysten yhteen-
laskettu osuus yritysryhmässä ja 3 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetussa ryhmässä on 3 §:n 1
momentin 2 d kohdassa ja 3 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla merkittävä, jos näiden
yritysten taseiden loppusummien yhteenlas-
kettu määrä ylittää 40 prosenttia yritysryh-
mään kuuluvien kaikkien yritysten taseiden
loppusummien yhteenlasketusta määrästä.
Sovellettaessa tätä momenttia työeläkevakuu-
tusyhtiötä ei lueta yritysryhmään.
Rahoitusalan yritysten yhteenlaskettu

osuus ja vakuutusalan yritysten yhteenlasket-
tu osuus (toimialan osuus) yritysryhmään tai
3 §:n 3 momentissa tarkoitettuun ryhmään
kuuluvista kaikista rahoitus- ja vakuutusalan
yrityksistä ovat kumpikin merkittäviä 3 §:n
1 momentin 1 b tai 2 c kohdassa taikka 3 §:n
3 momentissa tarkoitetulla tavalla, jos vähin-
tään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:
1) molempien toimialojen tase- ja pääoma-

vaatimusosuuksien 3 momentin mukaisesti
laskettu keskiarvo ylittää 10 prosenttia;
2) pienempään toimialaan kuuluvien yri-

tysten taseiden loppusummien yhteenlaskettu
määrä ylittää 6 miljardia euroa;
3) ryhmittymään kuuluvien rahoitusalan

yritysten ja vakuutusalan yritysten liiketoi-
minnan tuottojen osuus kumpikin ylittävät
10 prosenttia ryhmittymään kuuluvien rahoi-
tus- ja vakuutusalan yritysten yhteenlaske-
tuista tuotoista.
Edellä 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu

keskiarvo saadaan laskemalla ensin toimi-
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alaan kuuluvien yritysten taseiden yhteenlas-
ketun loppusumman suhde kaikkien rahoitus-
ja vakuutusalan yritysten taseiden yhteenlas-
kettuun loppusummaan (suhdeluku 1) ja
toimialaan kuuluvien yritysten yhteenlaske-
tun pääomavaatimuksen suhde ryhmittymään
kuuluvien rahoitus- ja vakuutusalan yritysten
yhteenlaskettuun pääomavaatimukseen (suh-
deluku 2) ja laskemalla sen jälkeen suhdelu-
kujen 1 ja 2 aritmeettinen keskiarvo. Pääoma-
vaatimuksella tarkoitetaan tässä momentissa
ryhmittymään kuuluvan säännellyn yrityksen
18 §:n 1 momentin mukaisesti laskettua omi-
en varojen vähimmäismäärää. Jos säännel-
tyyn yritykseen sovelletaan konsolidoitua
valvontaa tai lisävalvontaa, pääomavaatimuk-
sella tarkoitetaan 18 §:n 2 momentin mukai-
sesti laskettua omien varojen vähimmäismää-
rää.
Jos kaksi tai useampi ryhmittymän samaan
toimialaan kuuluvista yrityksistä tai, sovel-
lettaessa 1 momenttia, kaksi tai useampi
rahoitus- ja vakuutusalaan kuuluvista yrityk-
sistä, muodostaa konsernin, johon ei kuulu
olennaisessa määrin muun alan yrityksiä ja
joka laatii konsernitilinpäätöksen, taseen si-
jasta otetaan näiden yritysten osalta huomioon
konsernin tase sovellettaessa 1—3 momentin
säännöksiä. Taseen ja konsernitaseen loppu-
summaan lisätään tätä pykälää sovellettaessa
taseen ulkopuolisten sitoumusten luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 77 §:n mukaisesti
laskettu luottovasta-arvo. Omistusyhteysyri-
tyksen taseen loppusummasta, taseen ulko-
puolisista sitoumuksista, pääomavaatimuk-
sesta ja liiketoiminnan tuotoista otetaan tätä
pykälää sovellettaessa huomioon ryhmitty-
mään kuuluvien yritysten omistusyhteysyri-
tyksessä yhteensä omistamaa osuutta vastaava
määrä. Jos omistusyhteys perustuu kokonaan
tai osittain oikeuteen nimittää tai erottaa
hallituksen jäseniä, taseen loppusummasta,
taseen ulkopuolisista sitoumuksista, pääoma-
vaatimuksesta ja liiketoiminnan tuotoista ote-
taan tätä pykälää sovellettaessa huomioon
määrä, joka vastaa nimittämis- tai erottamis-
oikeuden kohteena olevien hallituksen jäsen-
ten osuutta hallituksen jäsenten kokonaismää-
rästä, jos tällä tavoin laskettu määrä on
suurempi kuin omistusosuuden perusteella
laskettu määrä.
Valvontaviranomainen, joka 7 tai 8 §:n

nojalla toimii ryhmittymän koordinoivana
valvontaviranomaisena, voi antaa tarkempia
määräyksiä tämän ja 5 §:n soveltamisesta.

5 §

Kynnysarvojen soveltamista koskevat
poikkeukset

Jos rahoitus- ja vakuutusalan yritysten
yhteenlaskettu osuus ryhmittymässä laskee
alle 4 §:n 1 momentissa säädetyn kynnysar-
von, ryhmittymään sovelletaan mainitusta
momentista poiketen 35 prosentin kynnysar-
voa kolmen seuraavan vuoden ajan. Jos
rahoitusalan yritysten tai vakuutusalan yri-
tysten osuus ryhmittymässä laskee alle 4 §:n
2 momentin 1 tai 3 kohdassa säädetyn
kynnysarvon, ryhmittymään sovelletaan mai-
nitusta momentista poiketen seuraavan kol-
men vuoden ajan 8 prosentin kynnysarvoa.
Jos rahoitus- tai vakuutusalan yritysten tasei-
den loppusummien yhteenlaskettu määrä ryh-
mittymässä laskee alle 4 §:n 2 momentin 2
kohdassa säädetyn kynnysarvon, ryhmitty-
mään sovelletaan mainitusta momentista poi-
keten seuraavan kolmen vuoden ajan 5 mil-
jardin euron kynnysarvoa. Valvontaviran-
omainen, joka 7 tai 8 §:n mukaan toimii
ryhmittymän koordinoivana valvontaviran-
omaisena, voi ryhmittymän muiden keskeis-
ten valvontaviranomaisen annettua siihen
suostumuksensa päättää, että ryhmittymään
lakataan soveltamasta tämän momentin sään-
nöksiä ennen edellä tarkoitetun kolmen vuo-
den määräajan päättymistä.
Valvontaviranomainen, joka 7 tai 8 §:n

nojalla toimii koordinoivana valvontaviran-
omaisena, voi päättää, että:
1) lakia ei sovelleta ryhmittymään tai että

sitä sovelletaan vain osittain, jos pienemmän
toimialan osuus ryhmittymässä ylittää 4 §:n
2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kynnysar-
von mutta alittaa mainitun momentin 1 ja 3
kohdassa tarkoitetun kynnysarvon;
2) yritys, jonka merkitys ryhmittymässä on

valvonnan tavoitteiden kannalta vähäinen,
voidaan jättää huomiotta laskettaessa 4 §:ssä
ja tässä pykälässä tarkoitettuja kynnysarvoja;
3) ryhmittymään ei sovelleta tätä lakia, jos

4 §:n 2 momentissa säädetyistä edellytyksistä
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täyttyy ainoastaan mainitun momentin 3 koh-
dassa mainittu edellytys tai jos 4 §:n 1 tai 2
momentissa säädettyjen edellytysten täytty-
minen johtuu ainoastaan taseen ulkopuolisten
sitoumusten huomioon ottamisesta 4 §:n 4
momentin mukaisesti;
4) lakia ei sovelleta ryhmittymään, ennen
kuin se on täyttänyt 4 §:n 1 ja 2 momentin
mukaiset kynnysarvot yhtäjaksoisesti vähin-
tään kolmen vuoden ajan.
Edellä 1 momentissa ja 2 momentin 1, 2 ja
4 kohdassa tarkoitettu päätös voidaan tehdä
vain muiden keskeisten valvontaviranomais-
ten suostumuksella ja vain jos lain sovelta-
misella olisi ainoastaan vähäinen merkitys
lain tavoitteiden kannalta tai jos lain sovel-
taminen ei ole lain tavoitteiden kannalta
tarkoituksenmukaista tai se on harhaanjohta-
vaa. Edellä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu
päätös voidaan tehdä, jos lain soveltamiselle
ei ole ryhmittymän merkittävästä asemasta
markkinoilla, ryhmittymän taseen ulkopuo-
listen sitoumusten suuresta määrästä tai
muusta näihin rinnastettavasta seikasta joh-
tuvaa erityistä syytä.

6 §

Soveltamisala

Lakia sovelletaan sellaiseen ryhmittymään,
johon kuuluu ainakin yksi suomalainen sään-
nelty yritys ja
1) jonka johdossa olevan yrityksen koti-
paikka on Suomessa; tai
2) jonka johdossa olevan yrityksen koti-
paikka on toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa ja kaikki seuraavat edel-
lytykset täyttyvät:
a) ryhmittymän johdossa olevan yrityksen
kotivaltiossa ei ole ryhmittymään kuuluvaa
säänneltyä yritystä;
b) ryhmittymään kuuluva suomalainen
säännelty yritys toimii sillä toimialalla, joka
on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisella
tavalla laskettuna ryhmittymässä suurempi;
c) edellä b kohdassa tarkoitetun säännellyn
yrityksen taseen loppusumma on suurempi
kuin minkään sellaisen samalla toimialalla
toimivan ryhmittymään kuuluvan säännellyn
yrityksen taseen loppusumma, jonka kotipaik-

ka on toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa.
Lakia sovelletaan lisäksi sellaiseen muuhun

kuin 1 momentissa tarkoitettuun ryhmitty-
mään, joka täyttää kaikki seuraavat edelly-
tykset:
1) ryhmittymän johdossa olevalla yrityk-

sellä tai ainakin yhdellä 3 §:n 1 momentin
2 kohdassa tarkoitetun ryhmittymän emoyri-
tyksen säännellyistä tytäryrityksistä on koti-
paikka Suomessa;
2) ryhmittymän johdossa olevalla yrityk-

sellä ja ainakin yhdellä ryhmittymään kuu-
luvista säännellyistä yrityksistä on kotipaikka
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa;
3) Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvonta-

virasto ovat 8 §:n 2 momentissa tarkoitetulla
tavalla yhdessä sopineet keskeisten valvon-
taviranomaisten kanssa siitä, että jompikumpi
ensiksi mainituista valvontaviranomaisista
toimii ryhmittymän koordinoivana valvonta-
viranomaisena ja että ryhmittymän valvon-
taan sovelletaan Suomen lakia.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, lakia ei sovelleta, jos valvontaviran-
omainen, joka 7 §:n nojalla toimisi koor-
dinoivana viranomaisena, on 8 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla sopinut muiden
keskeisten valvontaviranomaisten kanssa sii-
tä, että toisen Euroopan talousalueeseen kuu-
luvan valtion toimivaltainen viranomainen
ottaa vastatakseen ryhmittymän valvonnasta.
Lakia ei sovelleta sellaiseen ryhmittymään

(alaryhmittymä), jonka emoyritys on tässä
laissa tai sitä vastaavassa toisen Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion laissa tar-
koitettuun ryhmittymään kuuluvan yrityksen
tytäryritys ja viimeksi mainittua ryhmittymää
valvotaan tämän lain mukaisesti tai tätä lakia
vastaavalla tavalla.
Se valvontaviranomainen, joka 7 tai 8 §:n

nojalla toimii koordinoivana valvontaviran-
omaisena, voi tehdä päätöksen poiketa lain
soveltamisesta 3 §:n 3 momentissa tarkoite-
tussa tapauksessa. Päätös poikkeamisesta voi-
daan tehdä, jos lain soveltamiselle tällaiseen
ryhmittymään ei ole momentissa tarkoitettu-
jen säänneltyjen yritysten läheisestä liikkeen-
johdollisesta yhteydestä tai muusta siihen
rinnastettavasta seikasta johtuvaa erityistä
syytä.
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7 §

Valvontaviranomaiset

Ryhmittymiä valvovat yhteistyössä Rahoi-
tustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto. Ra-
hoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviras-
ton on oltava lisäksi yhteistyössä muiden
valvontaviranomaisten kanssa.
Edellä 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetun ryhmittymän koordinoivana val-
vontaviranomaisena toimii, jollei 8 §:stä
muuta johdu, Rahoitustarkastus, jos ryhmit-
tymän johdossa oleva yritys on luottolaitos,
sijoituspalveluyritys, rahastoyhtiö taikka ryh-
mittymän omistusyhteisö sellaisessa ryhmit-
tymässä, jossa rahoitusalan yritysten osuus on
4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisella tavalla
laskettuna ryhmittymässä suurempi kuin va-
kuutusalan yritysten osuus. Edellä 6 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun ryhmit-
tymän koordinoivana valvontaviranomaisena
toimii, jollei 8 §:stä muuta johdu, Vakuutus-
valvontavirasto, jos ryhmittymän johdossa
oleva yritys on vakuutusyhtiö taikka ryhmit-
tymän omistusyhteisö sellaisessa ryhmitty-
mässä, jossa vakuutusalan yritysten osuus on
4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisella tavalla
laskettuna ryhmittymässä suurempi kuin ra-
hoitusalan yritysten osuus.
Edellä 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitetun ryhmittymän koordinoivana val-
vontaviranomaisena toimii, jollei 8 §:stä
muuta johdu, Rahoitustarkastus, jos kohdassa
tarkoitettu säännelty yritys on luottolaitos,
sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö, ja Va-
kuutusvalvontavirasto, jos kohdassa tarkoitet-
tu säännelty yritys on vakuutusyhtiö.
Mitä tässä laissa säädetään, ei rajoita toisen
valvontaviranomaisen oikeuksia ja velvolli-
suuksia valvoa ryhmittymään kuuluvaa yri-
tystä tai yritysryhmää siten kuin muussa laissa
säädetään.

8 §

Valvontatehtävän siirtäminen toiselle
valvontaviranomaiselle

Poiketen siitä, mitä 7 §:ssä säädetään,
valvontaviranomainen, joka 7 §:n nojalla toi-
misi koordinoivana valvontaviranomaisena,

voi tehdä 7 §:ssä tarkoitetun toisen valvon-
taviranomaisen sekä yhden tai useamman
muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion valvontaviranomaisen kanssa sopi-
muksen siitä, että koordinoivana valvontavi-
ranomaisena toimii toinen Euroopan talous-
alueeseen kuuluvan valtion valvontaviran-
omainen taikka että tällainen muu valvonta-
viranomainen ottaa osittain hoitaakseen, mitä
tässä laissa on säädetty koordinoivan valvon-
taviranomaisen tehtäväksi. Sopimus, jonka
mukaan ulkomaan valvontaviranomainen toi-
mii koordinoivana valvontaviranomaisena,
voidaan tehdä, jos ryhmittymän johdossa
oleva yritys ei ole suomalainen säännelty
yritys ja voidaan varmistua siitä, että ulko-
maan viranomaisella on riittävä toimivalta
valvoa koko konsolidointiryhmää tätä lakia
vastaavalla tavalla.
Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavi-

rasto voivat 6 §:n 2 momentissa säädetyin
edellytyksin tehdä yhden tai useamman Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvan valtion val-
vontaviranomaisen kanssa sopimuksen siitä,
että Rahoitustarkastus tai Vakuutusvalvonta-
virasto toimii koordinoivana valvontaviran-
omaisena 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa
ryhmittymässä.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu sopi-

mus voidaan tehdä, jos siihen on ryhmittymän
valvonnan tehokkaan järjestämisen edellyttä-
mä painava syy. Sopimuksesta on laadittava
kirjallinen valvontapöytäkirja, joka on kaik-
kien keskeisten valvontaviranomaisten alle-
kirjoitettava ja annettava tiedoksi ryhmitty-
män johdossa olevalle yritykselle. Ryhmitty-
män johdossa olevalle yritykselle on varattava
mahdollisuus tulla kuulluksi sopimuksesta
ennen valvontapöytäkirjan allekirjoittamista.

9 §

Ryhmittymän ja sen omistusyhteisön
tunnistaminen

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun
ryhmittymään kuuluvan säännellyn yrityksen,
jolla on kotipaikka Suomessa, on ilmoitettava
Rahoitustarkastukselle tai Vakuutusvalvonta-
virastolle kuulumisestaan ryhmittymään vii-
vytyksettä saatuaan siitä tiedon.
Jos Rahoitustarkastus tai Vakuutusvalvon-
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tavirasto on vastaanottanut 1 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen, tai jos ne muuten
saavat tiedon ryhmittymän syntymisestä tai
lakkaamisesta, niiden on ilmoitettava tästä
viipymättä toiselle valvontaviranomaiselle.
Jos se valvontaviranomainen, jonka 7 §:n
nojalla tulee toimia ryhmittymän koor-
dinoivana valvontaviranomaisena, katsoo
ryhmittymän kuuluvan tai lakanneen kuulu-
masta tämän lain soveltamisalan piiriin, on
kuultuaan muita keskeisiä valvontaviran-
omaisia tehtävä tästä päätös ja ilmoitettava se
ryhmittymän johdossa olevalle yritykselle,
niille ryhmittymään kuuluville säännellyille
yrityksille, joiden kotipaikka on Suomessa,
muille keskeisille valvontaviranomaisille se-
kä Euroopan komissiolle.
Edellä 2 momentissa tarkoitetusta ryhmit-
tymän syntymistä koskevasta päätöksestä on
käytävä ilmi:
1) ryhmittymän johdossa oleva yritys ja sen
toimiala ja kotipaikka;
2) muut ryhmittymään kuuluvat yritykset,
niiden toimialat ja kotipaikat;
3) valvontaviranomainen, joka toimii koor-
dinoivana valvontaviranomaisena, sekä ryh-
mittymän valvontaan osallistuvat muut kes-
keiset valvontaviranomaiset;
4) perusteet, joilla ryhmittymän katsotaan
täyttävän 4 §:ssä tarkoitetut kynnysarvot;
5) jos ryhmittymän emoyrityksen tai yh-
denkään ryhmittymään kuuluvan säännellyn
yrityksen kotipaikka ei ole Suomessa, peruste,
jonka mukaan ryhmittymään sovelletaan Suo-
men lakia.

2 luku

Ryhmittymään kuuluvia yrityksiä koskevat
yleiset vaatimukset

10 §

Säännöllinen ilmoitusvelvollisuus

Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen on
ilmoitettava sen lisäksi, mitä muualla tässä
laissa säädetään, koordinoivalle valvontavi-
ranomaiselle vuosittain seuraavat tiedot:
1) ryhmittymään kuuluvien yritysten nimi,
osoite, toimiala, taseen loppusumma, merkit-
tävimmät omistajat ja heidän osuutensa yri-

tyksen kaikista osakkeista tai osuuksista ja
niiden tuottamista äänistä sekä hallituksen
jäsenten, toimitusjohtajan ja tilintarkastajien
nimi, kotipaikka ja kansalaisuus samoin kuin
näissä tiedoissa tapahtuneet muutokset;
2) ryhmittymän emoyrityksen konserniti-

linpäätös.
Koordinoiva valvontaviranomainen antaa

tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoi-
tettujen tietojen ilmoittamisesta. Määräyk-
sestä on ennen sen antamista pyydettävä
muiden keskeisten valvontaviranomaisten
lausunto.

11 §

Ryhmittymän omistusyhteisön osakkeiden ja
osuuksien hankinnasta ilmoittaminen

Jos jonkun tarkoituksena on hankkia suo-
raan tai välillisesti ryhmittymän omistusyh-
teisöstä osuus, joka on vähintään 10 prosent-
tia sen osake-, takuu- tai osuuspääomasta tai
joka tuottaa vähintään 10 prosenttia sen osak-
keiden tai osuuksien tuottamasta äänivallasta,
hankinnasta on ilmoitettava etukäteen Rahoi-
tustarkastukselle tai Vakuutusvalvontaviras-
tolle.
Jos 1 momentissa tarkoitettua osuutta li-

sätään siten, että se kasvaa vähintään 20, 33
tai 50 prosenttiin osake-, takuu- tai osuus-
pääomasta tai tuottaa vähintään samansuurui-
sen äänioikeuden tai että ryhmittymän omis-
tusyhteisöstä tulee tytäryritys, hankinnasta on
myös ilmoitettava 1 momentissa tarkoitetulle
valvontaviranomaiselle.
Laskettaessa 1 ja 2 momentissa tarkoitettua

omistus- ja ääniosuutta sovelletaan, mitä
arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun
5 §:ssä ja 2 luvun 9 §:n 1 ja 2 momentissa
säädetään.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu ilmoi-

tus on tehtävä myös silloin, kun osuuden
omistus laskee alle 1 ja 2 momentissa
säädetyn suuruisten osuuksien.
Edellä 1, 2 tai 4 momentissa tarkoitetun

ilmoituksen vastaanottaneen valvontaviran-
omaisen on välittömästi annettava ilmoitus
tiedoksi koordinoivalle valvontaviranomai-
selle.
Ryhmittymän omistusyhteisön on ilmoitet-

tava koordinoivalle valvontaviranomaiselle
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vähintään kerran vuodessa 1 ja 2 momentissa
tarkoitettujen osuuksien omistajat ja omistus-
ten suuruus sekä välittömästi ilmoitettava sen
tietoon tulleet osuuksien muutokset.

12 §

Hankinnan vastustaminen

Koordinoiva valvontaviranomainen voi
kolmen kuukauden kuluessa 11 §:ssä tarkoi-
tetun ilmoituksen vastaanottamisesta kieltää
osuuden hankinnan, jos omistajien luotetta-
vuudesta ja sopivuudesta saadun selvityksen
perusteella tai muuten on todennäköistä, että
osuuden omistus vaarantaisi ryhmittymän
omistusyhteisön tai ryhmittymän terveiden ja
varovaisten liikeperiaatteiden mukaisen liike-
toiminnan.
Jos osuuden hankinta jätetään ilmoittamatta
tai jos osuus on hankittu koordinoivan val-
vontaviranomaisen kiellosta huolimatta, koor-
dinoiva valvontaviranomainen voi kieltää
osakkeen- tai osuudenomistajan hankkimia
osakkeita tai osuuksia koskevan saannon
merkitsemisen osake- ja osakasluetteloon
taikka jäsenluetteloon. Jos koordinoiva val-
vontaviranomainen osuuden hankinnan jäl-
keen havaitsee osuuden omistuksen vakavasti
vaarantavan ryhmittymän tai sen omistusyh-
teisön terveiden ja varovaisten liikeperiaat-
teiden mukaisen toiminnan, koordinoiva val-
vontaviranomainen voi vaatia osakkeiden tai
osuuksien saantoa koskevaan osake- tai
osuusluetteloon tai jäsenluetteloon tehdyn
merkinnän mitätöitäväksi kerrallaan enintään
vuoden määräajaksi.
Koordinoivan valvontaviranomaisen on
pyydettävä ennen 1 ja 2 momentissa tarkoi-
tetun päätöksen tekemistä muiden keskeisten
valvontaviranomaisten lausunto. Suostumusta
hankintaan ei saa antaa, jos vähintään yksi
muista keskeisistä valvontaviranomaisista
vastustaa hankintaa.

13 §

Määräysvallan hankkiminen Euroopan
talousalueen ulkopuolisessa yrityksessä

Ryhmittymään kuuluva yritys ei saa hank-
kia kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua

määräysvaltaa sellaisessa luottolaitoksessa,
sijoituspalveluyrityksessä, rahastoyhtiössä
taikka vakuutusyhtiössä, jonka kotipaikka on
Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa
valtiossa, jollei yritys ole ilmoittanut siitä
etukäteen koordinoivalle valvontaviranomai-
selle taikka jos koordinoiva valvontaviran-
omainen on ilmoituksen saatuaan kieltänyt
hankinnan 2 momentissa säädetyssä ajassa.
Koordinoiva valvontaviranomainen voi

kolmen kuukauden kuluessa 1 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta
kieltää 1 momentissa tarkoitetun hankinnan,
jos hankinnan kohteena oleva yritys kuuluisi
ryhmittymään ja yritykseen sovellettavat lait,
asetukset tai hallinnolliset määräykset olen-
naisesti vaikeuttaisivat ryhmittymän tehokas-
ta valvontaa.
Koordinoivan valvontaviranomaisen on

pyydettävä ennen 2 momentissa tarkoitetun
päätöksen tekemistä muiden keskeisten val-
vontaviranomaisten lausunto. Suostumusta
hankintaan ei saa antaa, jos vähintään yksi
muu keskeinen valvontaviranomainen vastus-
taa hankintaa.

14 §

Ryhmittymän omistusyhteisön johtaminen

Ryhmittymän omistusyhteisön hallituksen
ja toimitusjohtajan tulee johtaa ryhmittymän
omistusyhteisöä ammattitaitoisesti sekä ter-
veiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mu-
kaisesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten
sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan si-
jaisen on oltava luotettavia henkilöitä, jotka
eivät ole konkurssissa ja joiden toimintakel-
poisuutta ei ole rajoitettu. Hallituksen jäse-
nellä ja varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla
ja toimitusjohtajan sijaisella on lisäksi oltava
sellainen yleinen rahoitus- ja vakuutustoimin-
nan tuntemus kuin ryhmittymän toiminnan
laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä

ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk-
seen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton ryhmittymän omistusyhteisön hal-
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lituksen jäseneksi tai varajäseneksi taikka
toimitusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijai-
seksi.
Koordinoiva valvontaviranomainen voi
määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi, kiel-
tää henkilöä toimimasta ryhmittymän omis-
tusyhteisön hallituksen jäsenenä tai varajäse-
nenä taikka toimitusjohtajana tai toimitusjoh-
tajan sijaisena, jos:
1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomattomuut-
ta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa ryhmittymän vakaata toimintaa,
tallettajien tai sijoittajien asemaa, velkojien
etua taikka vakuutettuja etuja; tai
2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.
Ryhmittymän omistusyhteisön on ilmoitet-
tava 1 momentissa tarkoitettujen hallintohen-
kilöidensä muutoksista viipymättä koordinoi-
valle valvontaviranomaiselle.

15 §

Ryhmittymän omistusyhteisön tilintarkastus

Ryhmittymän omistusyhteisön tilintarkas-
tajaksi voidaan valita vain tilintarkastuslain
(936/1994) 2 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hy-
väksytty tilintarkastaja. Vähintään yhden ryh-
mittymän omistusyhteisön tilintarkastajista
on oltava tilintarkastuslain 4 §:ssä tarkoitettu
tilintarkastaja tai mainitun lain 5 §:ssä tar-
koitettu tilintarkastusyhteisö.
Ryhmittymän omistusyhteisön tilintarkas-
tajan on viipymättä ilmoitettava koordinoi-
valle valvontaviranomaiselle sellaisista ryh-
mittymän omistusyhteisöä koskevista seikois-
ta ja päätöksistä, jotka hän on saanut tietoonsa
tehtävää suorittaessaan ja joiden voidaan
katsoa:
1) rikkovan ryhmittymän omistusyhteisön
tämän lain mukaisia velvollisuuksia;
2) vaarantavan ryhmittymän omistusyhtei-
sön tai sen tytäryritysten toiminnan jatkumi-
sen; tai
3) johtavan tilintarkastuskertomuksessa
muistutuksen tai tilinpäätöksen vahvistamista
koskevan kielteisen lausunnon esittämiseen.
Vilpittömässä mielessä toimineelle tilintar-
kastajalle ei aiheudu vastuuta tämän momen-
tin mukaisista toimenpiteistä mahdollisesti
aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.

16 §

Sisäinen valvonta

Ryhmittymän emoyrityksellä on oltava
ryhmittymän toimintaan nähden riittävä si-
säinen valvonta ja riittävät riskienhallintajär-
jestelmät.
Ryhmittymän omistusyhteisöllä sekä ryh-

mittymään kuuluvalla rahoitus- ja vakuutus-
alan yrityksellä on oltava toimintaansa näh-
den riittävä sisäinen valvonta ja riittävät
riskienhallintajärjestelmät.
Koordinoiva valvontaviranomainen voi an-

taa tarkemmat määräykset sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä luo-
tettavaa hallintoa koskevista vaatimuksista.

3 luku

Ryhmittymän taloudellisen aseman valvonta

17 §

Taloudellisen aseman valvonnan
soveltamisala

Sovellettaessa 18—23 §:ää ryhmittymään
luetaan 3 §:stä poiketen ainoastaan rahoitus-
ja vakuutusalan yritykset sekä ryhmittymän
omistusyhteisö. Sovellettaessa 21—23 §:ää,
ryhmittymään luetaan edellä tässä momentis-
sa tarkoitetuista yrityksistä ainoastaan ryh-
mittymän emoyritys ja sen tytäryritykset sekä
näiden kirjanpitolaissa tarkoitetut yhteisyri-
tykset.
Ryhmittymään kuuluva yritys voidaan jät-

tää huomioon ottamatta 18—23 §:ää sovel-
lettaessa koordinoivan valvontaviranomaisen
päätöksellä, jos soveltaminen ei ole tarpeen
ryhmittymän valvonnan tavoitteiden saavut-
tamiseksi. Koordinoivan valvontaviranomai-
sen on ennen päätöksen antamista pyydettävä
siitä muiden keskeisten valvontaviranomais-
ten lausunto. Yritys, joka kuuluu ryhmitty-
mään kuuluvan luottolaitoksen tai sijoituspal-
veluyrityksen konsolidointiryhmään tai ryh-
mittymään kuuluvan vakuutusyhtiön lisäval-
vonnan piiriin, voidaan lisäksi ilman valvon-
taviranomaisen päätöstäkin jättää huomioon
ottamatta, jos se on yrityksen vähäisen mer-
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kityksen vuoksi jätetty huomioon ottamatta
konsolidoidussa valvonnassa tai lisävalvon-
nassa.

18 §

Ryhmittymään kuuluvien yritysten omien
varojen ja omien varojen vähimmäismäärän

laskeminen

Sovellettaessa tämän luvun säännöksiä ryh-
mittymään kuuluvan yrityksen omilla varoilla
ja omien varojen vähimmäismäärällä tarkoi-
tetaan:
a) luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 lu-
vun mukaisia omia varoja ja omien varojen
vähimmäismäärää, kun kyseessä on suoma-
lainen tai muu kuin d kohdassa tarkoitettu
ulkomainen luottolaitos, luottolaitoksen tai
sijoituspalveluyrityksen omistusyhteisö, sel-
laisen ryhmittymän omistusyhteisö, jossa ra-
hoitustoimialan osuus on 4 §:n 2 momentin
1 kohdan mukaisesti laskettuna suurempi
kuin vakuutustoimialan osuus, taikka sellai-
nen muu rahoitusalan yritys, joka on luotto-
laitoksen, sijoituspalveluyrityksen, niiden
omistusyhteisön taikka ryhmittymän omis-
tusyhteisön tytär- tai omistusyhteysyritys;
b) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
31 §:n mukaisia omia varoja ja omien varojen
vähimmäismäärää, kun kyseessä on suoma-
lainen tai muu kuin d kohdassa tarkoitettu
ulkomainen sijoituspalveluyritys;
c) sijoitusrahastolain 6 §:n mukaisia omia
varoja ja omien varojen vähimmäismäärää,
kun kyseessä on suomalainen tai muu kuin
d kohdassa tarkoitettu ulkomainen rahastoyh-
tiö;
d) edellä kohdissa a—c tarkoitettujen yri-
tysten kotivaltion säännösten mukaisia omia
varoja ja omien varojen vähimmäismäärää,
kun kyseessä on mainituissa kohdissa tarkoi-
tettuja yrityksiä vastaava ulkomainen yritys,
jonka kotivaltio kuuluu Euroopan talousalu-
eeseen, tai muu mainituissa kohdissa tarkoi-
tettuja yrityksiä vastaava ulkomainen yritys,
jolta sen kotivaltion lain mukaan vaaditaan
toimilupaa ja jonka toiminnalle on asetettu
suomalaisia vakavaraisuusvaatimuksia vas-
taavat vaatimukset;
e) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista
toimintapääomaa ja toimintapääoman vähim-

mäismäärää, kun kyseessä on suomalainen
henki- tai vahinkovakuutusyhtiö tai muu kuin
g kohdassa tarkoitettu kotimainen ulkomai-
nen henki- tai vahinkovakuutusyhtiö tai jäl-
leenvakuutusyritys;
f) vakuutusyhdistyslain 10 a luvun mukais-

ta toimintapääomaa ja toimintapääoman vä-
himmäismäärää, kun kyseessä on vakuutus-
yhdistys;
g) vakuutusyrityksen kotivaltion säännös-

ten mukaista toimintapääomaa ja toiminta-
pääoman vähimmäismäärää, kun kyseessä on
ulkomainen vakuutusyritys, jonka kotivaltio
kuuluu Euroopan talousalueeseen, tai muu
ulkomainen vakuutusyritys, jolta sen kotival-
tion lain mukaan vaaditaan toimilupaa ja
jonka toiminnalle on asetettu suomalaisia
vakavaraisuusvaatimuksia vastaavat vaati-
mukset; jos tällaisia vaatimuksia sovelletaan
kyseisessä valtiossa vakuutusyrityksiin, mutta
ei jälleenvakuutusyrityksiin, jälleenvakuu-
tusyrityksen toimintapääoma ja toimintapää-
oman vähimmäismäärä voidaan laskea kuin
kyseessä olisi mainitun valtion vakuutusyri-
tys;
h) vakuutusyhtiölain 11 luvun mukaista

toimintapääomaa ja luottolaitoslain 78 §:n
mukaista omien varojen vähimmäismäärää,
kun kyseessä on 2 §:n 7 kohdassa tarkoitettu
vakuutusomistusyhteisö, palveluyritys, rahas-
toyhtiö tai säilytysyhteisö taikka sellaisen
ryhmittymän omistusyhteisö, jossa vakuutus-
toimialan osuus on 4 §:n 2 momentin 1 koh-
dan mukaisesti laskettuna suurempi kuin
rahoitustoimialan osuus.

19 §

Ryhmittymän vakavaraisuusvaatimus

Ryhmittymän vakavaraisuuden turvaami-
seksi ryhmittymän omien varojen määrän on
jatkuvasti oltava vähintään yhtä suuri kuin
ryhmittymän omien varojen vähimmäismää-
rä.
Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen on

laadittava ja toimitettava koordinoivalle val-
lontaviranomaiselle neljännesvuosittain vaka-
varaisuuslaskelma, josta käy ilmi 1 momen-
tissa tarkoitetut omien varojen määrä ja omien
varojen vähimmäismäärä sekä niiden erotus.
Koordinoiva valvontaviranomainen voi
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myöntää ryhmittymän johdossa olevalle yri-
tykselle poikkeuksen tämän momentin sovel-
tamisesta, jos ryhmittymän johdossa oleva
yritys kuuluu toiseen ryhmittymään, johon
sovelletaan tätä pykälää tai sitä vastaavaa
toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion lakia, ja kaikki ensiksi mainittuun
ryhmittymään kuuluvat yritykset sisältyvät
viimeksi mainittuun ryhmittymään.
Ryhmittymän johdossa olevan yrityksen on
vahvistettava ryhmittymälle suunnitelma ryh-
mittymän vakavaraisuuden ylläpitämiseksi.

20 §

Ryhmittymän vakavaraisuusvaatimuksen
laskemiseen sovellettavat yleiset periaatteet

Ryhmittymän omina varoina pidetään, jol-
lei 2—4 momentista muuta johdu, määrää,
joka saadaan laskemalla yhteen ryhmittymään
kuuluvien yritysten omat varat ja vähentä-
mällä niistä ryhmittymään kuuluvien yritys-
ten keskinäiset omat varat ja keskinäisistä
liiketoimista syntynyt sisäinen kate. Ryhmit-
tymän omien varojen vähimmäismääränä pi-
detään määrää, joka saadaan laskemalla yh-
teen ryhmittymään kuuluvien yritysten omien
varojen vähimmäismäärät.
Jos ryhmittymässä samaan toimialaan kuu-
luvien yritysten yhteenlaskettu omien varojen
määrä ylittää näiltä yrityksiltä vaadittavan
omien varojen yhteenlasketun vähimmäis-
määrän, näistä yhteenlasketuista omista va-
roista saadaan yhteenlaskettujen omien varo-
jen vähimmäismäärän ylittävältä osin ottaa
huomioon ryhmittymän vakavaraisuutta las-
kettaessa ainoastaan sellaiset omat varat,
jotka täyttävät sekä luottolaitostoiminnasta
annetun lain mukaiset omille varoille asetetut
vaatimukset että vakuutusyhtiölain mukaiset
toimintapääomalle asetettavat vaatimukset.
Mitä tässä momentissa säädetään omista
varoista ja omien varojen vähimmäismääräs-
tä, sovelletaan vastaavasti konsolidoituihin
omiin varoihin ja mukautettuun toimintapää-
omaan sekä konsolidoituun omien varojen
vähimmäismäärään ja mukautettuun toimin-
tapääoman vähimmäismäärään niiden yritys-
ten osalta, jotka kuuluvat ryhmittymään kuu-
luvan yrityksen konsolidointiryhmään tai ryh-
mittymään kuuluvan yrityksen lisävalvonnan
piiriin.

Jos ryhmittymään kuuluvan yrityksen omi-
en varojen määrä ylittää yritykseltä vaaditta-
van omien varojen vähimmäismäärän, tällai-
sista omista varoista saadaan omien varojen
vähimmäismäärän ylittävältä osin ottaa huo-
mioon ainoastaan muiden ryhmittymään kuu-
luvien yritysten osuus. Tässä momentissa
tarkoitettuja omia varoja, joiden jakokelpoi-
suutta on lain, yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen
taikka viranomaisen päätöksen nojalla rajoi-
tettu tai jotka muuten eivät ole käytettävissä
muiden ryhmittymään kuuluvien yritysten
tappioiden kattamiseen, ei myöskään saa
lukea ryhmittymän omiin varoihin siltä osin
kuin yrityksen omien varojen määrä ylittää
yrityksen omien varojen vähimmäismäärän.
Jos ryhmittymään kuuluvan tytäryrityksen

omien varojen vähimmäismäärä on suurempi
kuin sen omien varojen määrä, erotus on
otettava huomioon täysimääräisenä lasketta-
essa ryhmittymän vakavaraisuutta, jollei
koordinoiva valvontaviranomainen yksittäis-
tapauksessa myönnä lupaa siihen, että erotus
saadaan ottaa huomioon emoyrityksen omis-
tusosuutta tällaisessa yrityksessä vastaavassa
suhteessa.
Tarkemmat säännökset ryhmittymän vaka-

varaisuuden laskemisesta annetaan valtio-
neuvoston asetuksella.

21 §

Asiakasriskit ja niiden ilmoittaminen

Ryhmittymään kuuluvan yrityksen asiakas-
riskillä tarkoitetaan tässä laissa samaan luon-
nolliseen tai oikeushenkilöön tai tällaisen
henkilön kanssa samaan olennaisessa talou-
dellisessa etuyhteydessä olevaan luonnolli-
seen tai oikeushenkilöön kohdistuvien saa-
misten ja sijoitusten sekä taseen ulkopuolisten
sitoumusten yhteismäärää. Taseen ulkopuoli-
siin sitoumuksiin rinnastetaan luotto- ja ta-
kausvakuutus.
Asiakasriskejä eivät kuitenkaan ole:
1) sellaiset erät, jotka on vähennetty ryh-

mittymään kuuluvan yrityksen 18 §:ssä tar-
koitetuista omista varoista;
2) valuutan ostosta tai myynnistä syntyvät

erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa selvi-
tyksessä 48 tunnin kuluessa maksusta;
3) arvopapereiden ostosta tai myynnistä
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syntyvät erät, jotka ilmenevät tavanomaisessa
selvityksessä viiden pankkipäivän kuluessa
maksusta tai arvopaperin luovutuksesta sen
mukaan, kumpi näistä toteutetaan aikaisem-
min;
4) vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 a §:ssä

tarkoitetut sijoitussidonnaisen vakuutuksen
arvonkehityksen määräävät sijoituskohteet.
Suurella asiakasriskillä tarkoitetaan tässä
laissa asiakasriskiä, jonka määrä on vähintään
10 prosenttia ryhmittymän omista varoista.
Ryhmittymän emoyrityksen on ilmoitetta-
va suuret asiakasriskit koordinoivalle valvon-
taviranomaiselle vähintään neljä kertaa vuo-
dessa.

22 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset

Asiakasriski ei saa nousta sellaiseen mää-
rään, joka ylittää 25 prosenttia tai, jos
asiakasyhteisö on ryhmittymään kuuluvan
yrityksen emo- tai tytäryritys taikka emoyri-
tyksen tytäryritys, 20 prosenttia ryhmittymän
omista varoista.
Suurten asiakasriskien yhteenlaskettu mää-
rä ei saa nousta sellaiseen määrään, joka
ylittää 800 prosenttia ryhmittymän omista
varoista.
Jos ryhmittymän asiakasriski tai suurten
asiakasriskien yhteismäärä ylittää 1 tai 2 mo-
mentissa säädetyn rajan, ryhmittymän emo-
yrityksen on välittömästi ilmoitettava siitä
koordinoivalle valvontaviranomaiselle.
Asiakasriskeihin ei lueta tätä pykälää so-
vellettaessa:
1) luottolaitostoiminnasta annetun lain
76 §:n I ryhmään luettavia eriä, jollei niiden
lukeminen mainittuun ryhmään perustu aino-
astaan sen ryhmän 6 kohdassa tarkoitettuun
takaukseen;
2) luottolaitostoiminnasta annetun lain
76 §:n II ryhmän 1 ja 2 kohtiin luettavia
sellaisia eriä, joiden jäljellä oleva juoksuaika
on enintään yksi vuosi, jollei niiden lukemi-
nen mainittuun ryhmään perustu ainoastaan
sen 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun takaukseen;
asiakasriskiä laskettaessa saadaan lisäksi jät-
tää huomioon ottamatta 80 prosenttia jokai-
sesta sellaisesta mainitun ryhmän 1 kohtaan
luettavasta erästä, jonka jäljellä oleva juok-

suaika on enemmän kuin yksi vuosi, mutta
enintään 3 vuotta;
3) saamisia, joiden vakuutena on talletus tai

siihen rinnastettava muu arvopaperi lainan
antaneessa ryhmittymään kuuluvassa yrityk-
sessä tai tällaisen yrityksen emo- tai tytär-
yrityksessä;
4) ryhmittymään kuuluvan yrityksen tytär-

yritykseen kohdistuvia asiakasriskejä, jos ty-
täryritys on rahoitus- tai vakuutusalan yritys;
5) alle vuoden pituisia sitovia luottolupa-

uksia ja niihin rinnastettavia sitoumuksia,
jotka voidaan irtisanoa ehdoitta;
6) kiinnitysluottopankkilaissa (1240/1999)

tarkoitettuja julkisyhteisö- ja kiinteistövakuu-
dellisia joukkovelkakirjalainoja ja niihin rin-
nastettavia ulkomaisia vakuudellisia joukko-
velkakirjalainoja;
7) muita saamisia, sijoituksia ja taseen

ulkopuolisia sitoumuksia, joiden vakuutena
on koordinoivan valvontaviranomaisen hy-
väksymiä, helposti rahaksi muutettavia arvo-
papereita, sekä säästöpankkien ja osuuspank-
kien yhteenliittymään kuulumattomien osuus-
pankkien asiakasriskejä laskettaessa näiden
pankkien keskusrahalaitokselta olevia saami-
sia.
Tätä pykälää sovellettaessa asiakasriskin

katsotaan kohdistuvan takaajaan, jos toinen
luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai vakuu-
tusyhtiö on antanut omavelkaisen takauksen
asiakkaan puolesta. Omavelkaiseen takauk-
seen ja 4 momentin 3 kohdan mukaiseen
talletukseen saadaan rinnastaa koordinoivan
valvontaviranomaisen hyväksymät ehdot
täyttävät luottojohdannaissopimukset. Ryh-
mittymän asiakasriskejä laskettaessa kirjan-
pitolaissa tarkoitettujen yhteisyritysten asia-
kasriskit otetaan huomioon samassa suhteessa
kuin yhteisyrityksen tase yhdistellään luotto-
laitoksen tai omistusyhteisön konsernitasee-
seen.
Koordinoiva valvontaviranomainen voi

ryhmittymän emoyrityksen hakemuksesta
myöntää luvan poiketa tässä pykälässä sää-
detyistä rajoituksista, jos suuri asiakasriski
kohdistuu muuhun kuin 4 momentin 4 koh-
dassa tarkoitettuun, samaan rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymään kuuluvaan luottolaitok-
seen, rahoituslaitokseen, palveluyritykseen tai
vakuutusyhtiöön.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta
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suuriin asiakasriskeihin, joita ryhmittymällä
on ryhmittymän syntyessä. Jos ryhmittymän
asiakasriski tai 2 momentissa tarkoitettu
suurten asiakasriskien yhteenlaskettu määrä
ryhmittymän syntyessä ylittää tässä pykälässä
säädetyn rajan, asiakasriski ei kuitenkaan saa
nousta siitä, mitä se oli ryhmittymän synty-
essä.
Poiketen siitä, mitä edellä tässä pykälässä
säädetään, 3 §:n 3 momentin 2 kohdassa
tarkoitettuun yhteenliittymään sovelletaan,
mitä osuuspankeista ja muista osuuskunta-
muotoisista luottolaitoksista annetun lain
7 §:n 4 momentissa säädetään osuuspankkien
yhteenliittymän suurista asiakasriskeistä.

23 §

Muiden riskikeskittymien valvonta

Ryhmittymän emoyrityksen on ilmoitetta-
va koordinoivalle valvontaviranomaiselle
vuosittain ryhmittymän kiinteistö- ja osake-
omistukset sekä ryhmittymän osake- ja kiin-
teistöomistusta koskeva strategia ja ryhmit-
tymän kokonaisomistuksille asetetut sisäiset
rajat.
Ryhmittymän emoyrityksen on lisäksi seu-
rattava ryhmittymän liiketoimiin sisältyviä
maa-, valuuttakurssi-, korko- ja toimialaris-
kejä ja asetettava niille sisäiset rajat. Ryh-
mittymän emoyrityksen on ilmoitettava koor-
dinoivalle valvontaviranomaiselle tiedot, jot-
ka ovat tarpeen näistä riskeistä aiheutuvien
keskittymien valvomiseksi.

24 §

Keskinäisten liiketoimien valvonta

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava koor-
dinoivalle valvontaviranomaiselle luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 71 a §:n ja
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 31 §:n
nojalla saamansa tiedot. Vakuutusvalvontavi-
raston on vastaavasti ilmoitettava koordinoi-
valle valvontaviranomaiselle vakuutusyhtiö-
lain 14 b luvun 8 §:n ja vakuutusyhdistyslain
12 a luvun 8 §:n nojalla saamansa tiedot.
Koordinoivan valvontaviranomaisen on li-
säksi pyydettävä vastaavat tiedot ryhmitty-
mään kuuluvien ulkomaisten säänneltyjen

yritysten valvonnasta vastaavilta viranomai-
silta.

25 §

Ryhmittymän toiminnan tervehdyttäminen

Jos 19 §:ssä tarkoitetun laskelman perus-
teella todetaan, että ryhmittymän vakavarai-
suus on negatiivinen tai vakavaraisuus on
vaarantunut, ryhmittymän johdossa olevan
yrityksen on toimitettava koordinoivan val-
vontaviranomaisen hyväksyttäväksi tämän
määräämässä ajassa ryhmittymän vakavarai-
suuden tervehdyttämissuunnitelma.
Tervehdyttämissuunnitelman tulee sisältää:
1) ehdotus toimenpiteistä, joita tarvitaan

vakavaraisuuden tervehdyttämiseksi;
2) selvitys siitä, millä tavoin ehdotettujen

toimenpiteiden arvioidaan vaikuttavan tur-
vaavasti tallettajien ja sijoittajien taloudelli-
seen asemaan ja vakuutettuihin etuihin;
3) määräaika, jonka kuluessa tervehdyttä-

mistoimenpiteet on tarkoitus toteuttaa.
Jos tervehdyttämissuunnitelmaa ei ole voi-

tu toteuttaa 2 momentissa tarkoitetussa mää-
räajassa tai jos suunnitelman mukaisilla toi-
menpiteillä ei ilmeisesti voida turvata tallet-
tajien ja sijoittajien taloudellista asemaa ja
vakuutettuja etuja, koordinoivan valvontavi-
ranomaisen on ilmoitettava siitä ryhmitty-
mään kuuluvien säänneltyjen yritysten val-
vonnasta vastaaville toimivaltaisille viran-
omaisille.

26 §

Tarkemmat määräykset

Koordinoiva valvontaviranomainen voi an-
taa finanssiryhmittymään kuuluvien luottolai-
tosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalvelu-
yritysten lisävalvonnasta sekä neuvoston
direktiivien 73/239/ETY, 79/267/ETY,
92/49/ETY, 92/96/ETY, 93/6/ETY ja
93/22/ETY ja Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY
muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY vaati-
musten täyttämiseksi tarvittavia tarkempia
määräyksiä tämän luvun säännösten sovelta-
misesta sekä valvonnan kannalta tarpeellisia
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tarkempia määräyksiä 19 §:n 2 momentissa,
21 §:n 3 momentissa ja 23 §:ssä säädetyn
ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.

4 luku

Tilinpäätös

27 §

Ryhmittymän omistusyhteisön tilinpäätös

Ryhmittymän omistusyhteisön tilikausi on
kalenterivuosi. Ryhmittymän toiminnan alka-
essa tai päättyessä tilikausi saa olla tätä
lyhyempi tai pidempi, kuitenkin enintään
18 kuukautta.
Ryhmittymän omistusyhteisön tilinpäätös
on laadittava kolmen kuukauden kuluessa
tilikauden päättymisestä.

28 §

Konsernitilinpäätös

Jos konsernin emoyritys on tässä laissa
tarkoitettu ryhmittymän emoyritys ja ryhmit-
tymään sovelletaan tätä lakia, konsernitilin-
päätöksen laatimiseen sovelletaan, mitä jäl-
jempänä tässä luvussa säädetään.
Sellaisten konserniyritysten tilinpäätökset,
joihin sovelletaan luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 4 lukua tai vakuutusyhtiölain
10 lukua, saadaan yhdistellä konsernitilinpää-
tökseen muuttamatta näiden säännösten edel-
lyttämiä tilinpäätösperiaatteita.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun konser-
niyrityksen tytäryritys ja osakkuusyritys saa-
daan jättää yhdistelemättä konsernitilinpää-
tökseen noudattaen, mitä tällaisen konser-
niyrityksen konsernitilinpäätöksen laatimises-
ta on säädetty.
Konsernitaseessa on esitettävä erikseen
rahoitusalan yritysten, vakuutusalan yritysten
ja ryhmittymän omistusyhteisön varat ja velat
ja konsernituloslaskelmassa vastaavasti erik-
seen rahoitusalan yritysten, vakuutusalan yri-
tysten ja ryhmittymän omistusyhteisön tuotot
ja kulut.

29 §

Tarkempien säännösten ja lupien antaminen

Tarkemmat säännökset tase- ja tuloslaskel-
makaavoista, rahoituslaskelmasta, taseen, tu-
loslaskelman ja rahoituslaskelman liitetie-
doissa ja toimintakertomuksessa annettavista
tiedoista, konsernitaseen ja konsernituloslas-
kelman kaavoista ja konsernin rahoituslaskel-
masta, konsernitaseen, konsernituloslaskel-
man ja konsernin rahoituslaskelman liitetie-
doissa annettavista tiedoista sekä tase-eritte-
lyistä ja liitetietojen erittelyistä annetaan
valtioneuvoston asetuksella. Rahoitustarkas-
tus voi lisäksi myöntää konsernin emoyrityk-
sen hakemuksesta erityisestä syystä määrä-
ajaksi luvan poiketa tämän luvun säännök-
sistä, jos konsernin emoyritys on luottolaitos,
sijoituspalveluyritys tai sellaisen ryhmitty-
män omistusyhteisö, jossa rahoitusalan yri-
tysten osuus ryhmittymässä on 4 §:n 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla suu-
rempi kuin vakuutusalan yritysten osuus, ja
poikkeus on tarpeen oikean ja riittävän kuvan
saamiseksi konsernin tuloksesta ja taloudel-
lisesta asemasta.
Mitä 1 momentissa säädetään Rahoitustar-

kastuksen oikeudesta myöntää lupia, sovel-
letaan vastaavasti Vakuutusvalvontaviras-
toon, jos konsernin emoyritys on vakuutus-
yhtiö tai sellaisen ryhmittymän omistusyhtei-
sö, jossa vakuutusalan yritysten osuus ryh-
mittymässä on momentissa mainitulla tavalla
laskettuna suurempi kuin rahoitusalan yritys-
ten osuus.
Ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitetun luvan

antamista valvontaviranomaisen on pyydettä-
vä toisen valvontaviranomaisen sekä, jos asia
on kirjanpitolain tai -asetuksen (1339/1997)
taikka osakeyhtiölain (734/1978) tai osuus-
kuntalain (1488/2001) yleisen soveltamisen
kannalta merkittävä, kirjanpitolautakunnan
lausunto.

30 §

Kansainvälisten tilinpäätösstandardien
soveltaminen

Yritykseen, joka laatii tilinpäätöksensä tai
konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä tilin-
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päätösstandardeja noudattaen, ei sovelleta,
mitä tässä luvussa säädetään. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan kuitenkin säätää sellaisten
lisätietojen antamisesta, joita kansainväliset
tilinpäätösstandardit eivät edellytä.

5 luku

Valvontaviranomaisten tehtävät

31 §

Koordinoivan valvontaviranomaisen tehtävät

Koordinoivan valvontaviranomaisen tehtä-
vänä on:
1) valvoa, että ryhmittymään kuuluvat
yritykset täyttävät, mitä niiden velvollisuu-
deksi on tässä laissa säädetty;
2) laatia yhteistyössä muiden keskeisten
valvontaviranomaisten kanssa vähintään ker-
ran vuodessa arvio ryhmittymän rakenteen
selkeydestä valvonnan kannalta, organisaa-
tion toimivuudesta, sisäisen valvonnan riittä-
vyydestä, ryhmittymän keskinäisten liiketoi-
mien vaikutuksesta ryhmittymän säänneltyi-
hin yrityksiin, ryhmittymän riskikeskittymistä
sekä omien varojen ja riskinkantokyvyn riit-
tävyydestä;
3) koordinoida ryhmittymän valvontaa ja
laatia yhteistyössä muiden keskeisten valvon-
taviranomaisten kanssa vuosittain suunnitel-
ma ryhmittymän valvonnasta;
4) laatia yhteistyössä muiden keskeisten
valvontaviranomaisten kanssa suunnitelma
menettelystä kriisitilanteessa;
5) pyytää toista valvontaviranomaista toi-
mittamaan tämän valvonnassa olevien ryh-
mittymään kuuluvien yritysten tarkastuksia
niin usein ja siinä laajuudessa kuin ryhmit-
tymän valvonnan kannalta on tarpeen sen
valvonnan lisäksi, mitä toinen valvontaviran-
omainen sitä koskevan lainsäädännön nojalla
muuten harjoittaa, sekä toimittaa itse tällaisia
tarkastuksia niissä ryhmittymään kuuluvissa
yrityksissä, jotka eivät muuten ole julkisen
valvonnan alaisia tai joissa toinen valvonta-
viranomainen ei ole kohtuullisessa ajassa
edellä tarkoitetun pyynnön saatuaan toimit-
tanut tarkastusta;
6) tehdä tarpeelliset esitykset muille val-
vontaviranomaisille niistä toimenpiteistä, jot-

ka koordinoiva valvontaviranomainen katsoo
aiheellisiksi ryhmittymästä saatujen tietojen
perusteella.
Koordinoivan valvontaviranomaisen on il-

moitettava muulle valvontaviranomaiselle
etukäteen 5 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen
toimittamisesta viimeksi mainitun valvonta-
viranomaisen valvottavassa.

32 §

Valvontaviranomaisten välinen tiedonvaihto

Koordinoivan valvontaviranomaisen on
toimitettava muille valvontaviranomaisille
viipymättä tämän lain nojalla tekemänsä
päätökset ja tämän lain nojalla saamansa
ilmoitukset ja muut ryhmittymän valvonnan
kannalta merkittävät tiedot sekä 31 §:n nojalla
laaditut selvitykset ja suunnitelmat.
Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvon-

taviraston on oma-aloitteisesti toimitettava
koordinoivalle valvontaviranomaiselle tämän
31 §:ssä säädettyjen tehtävien täyttämiseksi
tarpeelliset tiedot ja valvottaviaan koskevat
merkittävät päätökset sekä valvottavilleen
määräämänsä seuraamukset. Rahoitustarkas-
tuksen ja Vakuutusvalvontaviraston on lisäksi
koordinoivan valvontaviranomaisen pyynnös-
tä toimitettava tälle muut ryhmittymän val-
vonnan kannalta tarpeelliset, valvontaviran-
omaisen hallussa olevat tiedot.
Ryhmittymän valvonnan kannalta tarpeel-

listen tietojen vaihtamisen lisäksi Rahoitus-
tarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston on
oma-aloitteisesti toimitettava toisilleen ja
muille ryhmittymään kuuluvien yritysten val-
vonnasta vastaaville viranomaisille valvonta-
toiminnassaan saamansa tiedot, joilla voi olla
olennaista merkitystä toisen valvontaviran-
omaisen valvontatehtävän kannalta.

6 luku

Erinäiset säännökset

33 §

Salassapitovelvollisuus

Joka ryhmittymään kuuluvan yrityksen
taikka sen asiamiehen tai ryhmittymään kuu-
luvan yrityksen lukuun toimivan muun yri-
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tyksen toimielimen jäsenenä tai varajäsenenä
tai niiden palveluksessa taikka niiden toimek-
siannosta tehtävää suorittaessaan on saanut
tietää ryhmittymään kuuluvan yrityksen
asiakkaan tai muun sen toimintaan liittyvän
henkilön taloudellista asemaa tai yksityisen
henkilökohtaisia oloja koskevan seikan taikka
liike- tai ammattisalaisuuden, on velvollinen
pitämään sen salassa, jollei se, jonka hyväksi
vaitiolovelvollisuus on säädetty, anna suos-
tumustaan sen ilmaisemiseen. Salassa pidet-
täviä tietoja ei saa antaa myöskään yhtiöko-
koukselle, osuuskunnan kokoukselle tai edus-
tajistolle eikä kokoukseen osallistuvalle osak-
keenomistajalle tai jäsenelle. Ryhmittymään
kuuluvan luottolaitoksen ja sen konsolidoin-
tiryhmään kuuluvan yrityksen, sijoituspalve-
luyrityksen ja sen konsolidointiryhmään kuu-
luvan yrityksen, rahastoyhtiön, vakuutusyh-
tiön, vakuutusomistusyhteisön ja vakuutusyh-
tiölain 1 luvun 5 b §:ssä tarkoitetun palve-
luyrityksen salassapitovelvollisuudesta sääde-
tään erikseen.
Ryhmittymään kuuluvalla 1 momentissa
tarkoitetulla yrityksellä on velvollisuus antaa
1 momentissa tarkoitettuja tietoja syyttäjä- ja
esitutkintaviranomaiselle rikoksen selvittämi-
seksi sekä muulle viranomaiselle, jolla on lain
mukaan oikeus saada sellaisia tietoja.
Ryhmittymään kuuluvalla 1 momentissa
tarkoitetulla yrityksellä on oikeus antaa 1 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja samaan ryhmit-
tymään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua
ja muuta asiakassuhteen hoitamista, markki-
nointia sekä ryhmittymän riskienhallintaa
varten. Mitä edellä tässä momentissa sääde-
tään tietojen luovuttamisesta, ei koske hen-
kilötietolain (523/1999) 11 §:ssä tarkoitettu-
jen arkaluonteisten tietojen luovuttamista.

34 §

Ryhmittymään kuuluvan yrityksen
velvollisuus antaa tietoja ryhmittymän

johdossa olevalle yritykselle

Ryhmittymään kuuluva yritys on sen es-
tämättä, mitä muualla laissa säädetään, vel-
vollinen antamaan ryhmittymän johdossa ole-
valle yritykselle tiedot, jotka ovat sille tarpeen
tässä laissa säädettyjen velvollisuuksien täyt-
tämiseksi. Ryhmittymän johdossa olevalla

yrityksellä on sama salassapitovelvollisuus
kuin tiedot luovuttaneella yrityksellä.

35 §

Uhkasakko ja muut toimivaltuudet

Jos ryhmittymään kuuluva yritys ei ole
noudattanut, mitä sen velvollisuudeksi on
tässä laissa säädetty, yritystä valvova valvon-
taviranomainen tai, mikäli yritys ei muuten
kuin tämän lain nojalla ole julkisen valvonnan
alainen, koordinoiva valvontaviranomainen
voi uhkasakolla velvoittaa yrityksen täyttä-
mään tällaisen velvollisuuden.
Uhkasakon tuomitsemiseen maksettavaksi

sovelletaan, mitä 1 momentissa tarkoitetun
valvontaviranomaisen määräämän uhkasakon
maksettavaksi tuomitsemisesta on erikseen
säädetty.
Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään,

Rahoitustarkastuksen valvontavaltuuksista
koordinoivana valvontaviranomaisena ryh-
mittymän omistusyhteisöön nähden on voi-
massa, mitä Rahoitustarkastuksesta annetussa
laissa (587/2003) säädetään, ja Vakuutusval-
vontaviraston valvontavaltuuksista koordi-
noivana valvontaviranomaisena ryhmittymän
omistusyhteisöön nähden, mitä vakuutusyh-
tiölaissa säädetään.

36 §

Rangaistussäännökset

Joka hankkii osakkeita tai osuuksia tahal-
laan 12 tai 13 §:n vastaisesti, on tuomittava,
jollei teko ole vähäinen tai siitä ole muualla
laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymien valvontaa
koskevien säännösten rikkomisesta sakkoon.

37 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Ryhmittymän omistusyhteisön hallituksen
jäsen, hallintoneuvoston jäsen ja toimitusjoh-
taja on velvollinen korvaamaan vahingon,
jonka hän on toimessaan tahallisesti tai
tuottamuksesta aiheuttanut tätä lakia tai sen
nojalla annettuja asetuksia tai määräyksiä
rikkomalla.
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38 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004. Tällä lailla kumotaan 25 päivänä
tammikuuta 2002 annettu laki rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta (44/
2002). Kumotun lain 3 luvun säännöksiä
sovelletaan kuitenkin 1.1.2005 saakka. Tä-
män lain 3 ja 4 luvun säännöksiä sovelletaan
1.1.2005 lukien.

Jos ryhmittymän suuret asiakasriskit lain
voimaan tullessa ylittävät 22 §:n 1 tai 2
momentissa säädetyn rajan, ryhmittymään ei
sovelleta, mitä mainituissa momenteissa sää-
detään. Ryhmittymän asiakasriski tai maini-
tun pykälän 2 momentissa tarkoitettu suurten
asiakasriskien yhteenlaskettu määrä ei tällöin
kuitenkaan saa nousta suuremmaksi kuin mitä
se lain voimaan tullessa oli.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

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

67 §, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1683/1995 ja 1340/1997,
muutetaan 5 §:n 5 momentti, 8 §, 10 §:n 2 momentti, 16 §:n 1 momentti, 17 a §:n 1—3

momentti, 19 a §:n 1 momentti, 7 luvun otsikko, 68 §:n 1 momentti, 70 §:n 4 momentin 4
kohta sekä 71 a §:n otsikko ja 1 ja 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 5 momentti, 16 §:n 1 momentti, 19 a §:n 1 momentti ja
71 a §:n otsikko ja 1 ja 2 momentti laissa 45/2002, 8 § osittain laeissa 69/2003 ja 588/2003,
10 §:n 2 momentti ja 17 a §:n 1—3 momentti viimeksi mainitussa laissa, 68 §:n 1 momentti
mainitussa laissa 1340/1997, sekä 70 §:n 4 momentin 4 kohta laissa 75/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 9 a ja 9 b §, 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 588/2003,
uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, ja uusi 6
momentti, 11 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 949/1996 ja mainitussa laissa 588/2003,
uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 16 §:ään,
sellaisena kuin se on mainitussa laissa 45/2002, uusi 2 ja 3 momentti, jolloin nykyinen 2 ja
3 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, ja uusi 6 ja 7 momentti, lakiin uusi 68 a §, 70 §:ään,
sellaisena kuin se on osaksi mainituissa laeissa 75/2003 ja 588/2003, uusi 6 momentti, jolloin
nykyinen 6 momentti siirtyy 7 momentiksi, 71 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa
45/2002, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 80 §:ään,
sellaisena kuin se on mainitussa laissa 588/2003, uusi 2 momentti, sekä 81 §:ään sellaisena
kuin se on mainituissa laeissa 1340/1997 ja 75/2003, uusi 3 momentti, seuraavasti:
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1 luku

Yleiset säännökset

5 §

Konserni ja konsolidointiryhmä

— — — — — — — — — — — — —
Sen lisäksi, mitä edellä säädetään, tämän
lain 16 §:n 4 momenttia sekä 21, 22 ja
65 d §:ää sovellettaessa konsolidointiryhmän
emoyrityksenä ja rahoituslaitoksena pidetään,
jollei Rahoitustarkastus yksittäistapauksessa
toisin määrää, sellaista rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetussa laissa
(699/2004) tarkoitettua ryhmittymän omis-
tusyhteisöä, jonka ryhmittymässä rahoitus-
alan yritysten osuus on mainitun lain 4 §:n 2
momentin 1 kohdassa lasketulla tavalla suu-
rempi kuin vakuutusalan yritysten osuus, ja
konsolidointiryhmän tytäryrityksenä sellaista
sijoitusrahastolaissa (48/1999) tarkoitettua ra-
hastoyhtiötä ja säilytysyhteisöä, johon kon-
solidointiryhmän emoyrityksellä on 2 mo-
mentin 1 kohdassa tarkoitettu määräysvalta.
Rahoitustarkastuksen on ennen edellä tässä
momentissa tarkoitettua päätöstä pyydettävä
asiasta lausunto muilta keskeisiltä valvonta-
viranomaisilta.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Toiminimi

Muu kuin talletuspankki, Suomen Pankki
tai Pohjoismaiden Investointipankki ei toi-
minimessään saa käyttää nimitystä ″pankki″,
jollei ole ilmeistä, että nimityksen käyttämi-
nen ei viittaa harhaanjohtavasti talletuspankin
toimintaan.
Sen estämättä, mitä edellä 1 momentissa
säädetään, yritys saa käyttää toiminimessään
viittausta sen kanssa samaan konserniin,
konsolidointiryhmään tai rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymään kuuluvan talletuspankin toi-
minimeen. Osuuspankkien yhteenliittymään
kuuluva yritys saa lisäksi toiminimessään
käyttää viittausta osuuspankkeihin.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään,
sovelletaan vastaavasti aputoiminimeen ja
toissijaiseen tunnukseen.

9 a §

Konsolidointiryhmään sovellettavien
säännösten alueellinen soveltamisala

Tämän lain konsolidointiryhmää koskevia
säännöksiä sovelletaan konsolidointiryhmään,
johon kuuluu ainakin yksi suomalainen luot-
tolaitos ja
1) jonka emoyrityksen kotipaikka on Suo-

messa; tai
2) jonka emoyrityksen kotipaikka on toi-

sessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa ja kumpikin seuraavista edellytyk-
sistä täyttyy:
a) emoyrityksen kotivaltiossa ei ole kon-

solidointiryhmään kuuluvaa luottolaitosta;
b) konsolidointiryhmään kuuluvan suoma-

laisen luottolaitoksen taseen loppusumma on
suurempi kuin minkään sellaisen luottolai-
toksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka
on toisessa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa.
Lakia sovelletaan lisäksi sellaiseen muuhun

kuin 1 momentissa tarkoitettuun konsolidoin-
tiryhmään, joka täyttää kaikki seuraavat edel-
lytykset:
1) konsolidointiryhmän emoyrityksellä tai

ainakin yhdellä konsolidointiryhmään kuulu-
valla luottolaitoksella on kotipaikka Suomes-
sa;
2) konsolidointiryhmän emoyrityksellä ja

ainakin yhdellä konsolidointiryhmään kuulu-
valla luottolaitoksella on kotipaikka Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa;
3) Rahoitustarkastus on 9 b §:n 2 momen-

tissa tarkoitetulla tavalla sopinut konsolidoin-
tiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolai-
tosten valvonnasta vastaavien viranomaisten
kanssa siitä, että Rahoitustarkastus toimii
konsolidoidusta valvonnasta vastaavana val-
vontaviranomaisena ja että konsolidoituun
valvontaan sovelletaan Suomen lakia.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-

tään, lakia ei sovelleta, jos Rahoitustarkastus
on sopinut muiden konsolidointiryhmään
kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvon-
nasta vastaavien viranomaisten kanssa siitä,
että toisen Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion toimivaltainen viranomainen ottaa
vastatakseen konsolidoidusta valvonnasta.
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9 b §

Valvontatehtävän siirtäminen toiselle
valvontaviranomaiselle

Poiketen siitä, mitä 9 a §:ssä säädetään,
Rahoitustarkastus voi tehdä yhden tai use-
amman muun Euroopan talousalueeseen kuu-
luvan valtion valvontaviranomaisen kanssa
sopimuksen siitä, että konsolidoidusta val-
vonnasta vastaavana valvontaviranomaisena
toimii toinen Euroopan talousalueeseen kuu-
luvan valtion valvontaviranomainen. Tässä
momentissa tarkoitettu sopimus voidaan teh-
dä, jos konsolidointiryhmän emoyritys ei ole
suomalainen säännelty yritys.
Rahoitustarkastus voi 9 a §:n 2 momentissa
säädetyin edellytyksin tehdä yhden tai use-
amman Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion valvontaviranomaisen kanssa sopi-
muksen siitä, että Rahoitustarkastus toimii
konsolidoidusta valvonnasta vastaavana val-
vontaviranomaisena 9 a §:n 2 momentissa
tarkoitetussa konsolidointiryhmässä.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu sopi-
mus voidaan tehdä, jos siihen on konsoli-
doidun ryhmittymän valvonnan tehokkaan
järjestämisen edellyttämä painava syy. Sopi-
muksesta on laadittava kirjallinen valvonta-
pöytäkirja, joka on kaikkien konsolidointi-
ryhmään kuuluvien luottolaitosten valvonnas-
ta vastaavien viranomaisten allekirjoitettava
ja annettava tiedoksi konsolidointiryhmän
emoyritykselle.

10 §

Toimilupa

— — — — — — — — — — — — —
Talletuspankin toimilupahakemuksesta on
pyydettävä talletussuojarahaston lausunto.
Toimilupahakemuksesta on lisäksi pyydettä-
vä sijoittajien korvausrahaston lausunto, jos
luottolaitos voi yhtiöjärjestyksensä mukaan
tarjota sijoituspalveluja.
Jos toimilupaa hakeva yhteisö on toisessa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen, si-
joituspalveluyrityksen tai vakuutusyhtiön ty-
täryritys tai tällaisen luottolaitoksen, sijoitus-
palveluyrityksen tai vakuutusyhtiön emoyri-

tyksen tytäryritys, hakemuksesta on pyydet-
tävä tuon valtion asianomaisen valvontavi-
ranomaisen lausunto. Samoin menetellään,
jos toimilupaa hakevan yhteisön määräämis-
valta on samoilla luonnollisilla tai oikeushen-
kilöillä kuin tällaisessa luottolaitoksessa, si-
joituspalveluyrityksessä tai vakuutusyhtiössä.
Tässä momentissa tarkoitetussa lausunto-
pyynnössä lausunnonantajaa on pyydettävä
erityisesti arvioimaan osakkeenomistajien so-
pivuutta sekä saman ryhmän toisen yrityksen
johtamiseen osallistuvien johtajien mainetta
ja kokemusta sekä ilmoittamaan edellä mai-
nittuja seikkoja koskevat tiedot, joilla on
merkitystä toimiluvan myöntämisen tai luot-
tolaitoksen valvonnan kannalta.
— — — — — — — — — — — — —
Toimilupa myönnetään myös sellaiselle

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa toises-
sa valtiossa vastaavan luvan saaneelle eu-
rooppayhtiön (SE) säännöistä annetussa ase-
tuksessa (EY) N:o 2157/2001, jäljempänä
eurooppayhtiöasetus, tarkoitetulle euroop-
payhtiölle, joka aikoo siirtää kotipaikkansa
Suomeen asetuksen 8 artiklan mukaisesti.
Lupahakemuksesta on pyydettävä kyseisen
valtion rahoitusmarkkinoita valvovan viran-
omaisen lausunto. Sama koskee eurooppayh-
tiön perustamista sulautumalla siten, että
vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka on
toisessa valtiossa, rekisteröidään Eurooppa-
yhtiönä Suomessa.

11 §

Toimiluvan myöntäminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos luottolaitos kuuluu sellaiseen konsoli-

dointiryhmään, johon ei 9 a §:n nojalla
sovelleta Suomen lakia, toimiluvan myöntä-
misen edellytyksenä on lisäksi, että voidaan
varmistua siitä, että ulkomaan viranomaisella
on riittävä toimivalta valvoa koko konsoli-
dointiryhmää tätä lakia vastaavalla tavalla
taikka että luottolaitoksen kuuluminen tällai-
seen konsolidointiryhmään ei muuten vaaran-
na luottolaitoksen toiminnan vakautta. Luot-
tolaitoksen kuulumisen tässä momentissa tar-
koitettuun konsolidointiryhmään katsotaan
vaarantavan luottolaitoksen toiminnan vakau-
den, jollei voida osoittaa, että konsolidoitu
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vakavaraisuus, konsolidoidut suuret asiakas-
riskit, konsolidointiryhmän sisäinen valvonta
ja riskienhallintamenetelmät sekä omistusyh-
teisön omistajien ja johdon sopivuus ja
luotettavuus vastaavat tämän lain mukaisia
vaatimuksia. Mitä tässä momentissa sääde-
tään konsolidointiryhmästä, sovelletaan vas-
taavasti muuhun kuin rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetun lain 6 §:n
1 tai 2 momentissa tarkoitettuun rahoitus- ja
vakuutusryhmittymään.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Luotonanto ja sijoittaminen eräissä
tapauksissa

Luottolaitoksen lähipiiriin kuuluvalle luon-
nolliselle henkilölle, yhteisölle tai säätiölle
annettavaa luottoa ja siihen rinnastettavaa
muuta rahoitusta koskevat päätökset sekä
lähipiiriin kuuluvaan yritykseen sijoittamista
koskevat päätökset taikka tällaiseen luotonan-
toon ja sijoittamiseen sovellettavat yleiset
ehdot on hyväksyttävä luottolaitoksen halli-
tuksessa. Tässä pykälässä tarkoitettujen mui-
den liiketoimien kuin tavanomaisten henki-
löstöluottojen ehtoihin sovelletaan, mitä 71 a
§:n 3 momentissa säädetään.
Luottolaitoksen lähipiiriin kuuluvat:
1) se, jolla omistuksen, optio-oikeuden tai
vaihtovelkakirjalainan nojalla on tai voi olla
vähintään 5 prosenttia luottolaitoksen osak-
keista tai osuuksista tai niiden tuottamasta
äänimäärästä taikka vastaava omistus tai
äänivalta luottolaitoksen konserniin kuulu-
vassa yhteisössä taikka luottolaitoksessa mää-
räysvaltaa käyttävässä yhteisössä, jollei omis-
tuksen kohteena olevan yhtiön merkitys koko
konsernin kannalta ole vähäinen;
2) luottolaitoksen hallintoneuvoston jäsen,
hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja
ja toimitusjohtajan sijainen, tilintarkastaja
sekä vastaavassa asemassa 1 kohdassa tar-
koitetussa yrityksessä oleva henkilö;
3) 2—3 kohdassa tarkoitetun henkilön
lapset sekä aviopuoliso tai henkilöön aviolii-
tonomaisessa suhteessa oleva henkilö;
4) yhteisö ja säätiö, jossa edellä tässä
momentissa tarkoitetulla henkilöllä yksin tai
yhdessä toisen kanssa on kirjanpitolain 1
luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta.

Luottolaitoksen on pidettävä luetteloa
2 momentissa tarkoitetuista luonnollisista
henkilöistä, yhteisöistä ja säätiöistä. Luettelon
tiedot ja siinä tapahtuneet muutokset sekä
luettelossa mainituille luonnollisille henki-
löille, yhteisöille ja säätiöille myönnettyjä
luottoja tai yhteisöön tehtyjä sijoituksia kos-
kevat 1 momentissa tarkoitetut päätökset tai
ehdot on ilmoitettava Rahoitustarkastukselle.
— — — — — — — — — — — — —
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään luot-

tolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti luotto-
laitoksen kanssa samaan konsolidointiryh-
mään kuuluvaan suomalaiseen rahoituslaitok-
seen.
Rahoitustarkastus voi antaa valvonnan kan-

nalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä 1 mo-
mentissa tarkoitettujen päätösten kirjaamises-
ta sekä 3 momentissa tarkoitetun luettelon
pitämisestä ja mainitussa momentissa tarkoi-
tettujen tietojen ilmoittamisesta Rahoitustar-
kastukselle. Rahoitustarkastus voi lisäksi an-
taa valvonnan kannalta tarkempia määräyksiä
siitä, milloin 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettua yhtiötä pidetään koko konsernin kan-
nalta vähäisenä.

17 a §

Luottolaitoksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Luottolaitoksen hallituksen ja toimitusjoh-
tajan tulee johtaa luottolaitosta ammattitaitoi-
sesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperi-
aatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsenten ja
varajäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimi-
tusjohtajan sijaisen on oltava luotettavia
henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja
joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä sekä
toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella
on lisäksi oltava sellainen yleinen luottolai-
tostoiminnan tuntemus kuin luottolaitoksen
toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on
tarpeen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä

ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk-
seen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
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daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton luottolaitoksen omistusyhteisön
hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi taikka
toimitusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijai-
seksi.
Rahoitustarkastus voi määräajaksi, enin-
tään viideksi vuodeksi, kieltää henkilöä toi-
mimasta luottolaitoksen hallituksen jäsenenä
tai varajäsenenä taikka toimitusjohtajana tai
toimitusjohtajan sijaisena, jos:
1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut
ilmeistä taitamattomuutta tai varomattomuut-
ta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa luottolaitoksen vakaata toimin-
taa, tallettajien tai sijoittajien asemaa tai
velkojien etua; tai
2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä
vaatimuksia.
— — — — — — — — — — — — —

19 a §

Määräysvallan hankkiminen Euroopan
talousalueen ulkopuolisessa yrityksessä

Luottolaitos tai sen konsolidointiryhmään
kuuluva yritys ei saa hankkia kirjanpitolain
1 luvun 5 §:ssä tarkoitettua määräysvaltaa
sellaisessa luottolaitoksessa, sijoituspalvelu-
yrityksessä, rahastoyhtiössä taikka vakuutus-
yhtiössä, jonka kotipaikka on Euroopan ta-
lousalueeseen kuulumattomassa valtiossa,
jollei yritys ole ilmoittanut siitä etukäteen
Rahoitustarkastukselle taikka jos Rahoitustar-
kastus on ilmoituksen saatuaan kieltänyt
hankinnan 2 momentissa säädetyssä ajassa.
— — — — — — — — — — — — —

7 luku

Maksuvalmius

68 §

Yleissäännös riskien hallinnasta

Luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään
kuuluva yritys eivät saa toiminnassaan ottaa
niin suurta riskiä, että siitä aiheutuu olen-
naista vaaraa luottolaitoksen vakavaraisuu-
delle tai konsolidoidulle vakavaraisuudelle tai
luottolaitoksen maksuvalmiudelle. Luottolai-
toksella ja sen konsolidointiryhmään kuulu-

valla yrityksellä on oltava toimintaansa näh-
den riittävä sisäinen valvonta ja riittävät
riskienhallintajärjestelmät.
— — — — — — — — — — — — —

68 a §

Riskikeskittymien valvonta

Luottolaitoksen on seurattava liiketoimiin-
sa sisältyviä maa-, valuuttakurssi-, korko- ja
toimialariskejä ja asetettava niille sisäiset
rajat. Luottolaitoksen on ilmoitettava Rahoi-
tustarkastukselle tiedot, jotka ovat tarpeen
näistä riskeistä aiheutuvien keskittymien val-
vomiseksi.
Mitä 1 momentissa säädetään luottolaitok-

sesta ja sen riskeistä, sovelletaan vastaavasti
omistusyhteisöön ja konsolidointiryhmän ko-
konaisriskeihin.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia mää-

räyksiä tämän pykälän mukaisen ilmoitusvel-
vollisuuden sisällöstä ja siitä, kuinka usein
ilmoitukset on tehtävä.

70 §

Asiakasriskejä koskevat rajoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Asiakasriskeihin ei lueta tätä pykälää so-

vellettaessa:
— — — — — — — — — — — — —
4) luottolaitoksen tytäryritykseen kohdis-

tuvia 1 momentissa tarkoitettuja saamisia,
sijoituksia ja taseen ulkopuolisia sitoumuksia,
jos tytäryritys on luottolaitos, rahoituslaitos
tai palveluyritys, joka kuuluu luottolaitoksen
kanssa samaan konsolidointiryhmään; mitä
tässä kohdassa säädetään konsolidointiryh-
mään kuuluvista yrityksistä, sovelletaan vas-
taavasti luottolaitoksen kanssa samaan, rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja
vakuutusryhmittymään kuuluviin mainitun
lain 17 §:ssä tarkoitettuihin yrityksiin, jotka
ovat luottolaitoksen tytäryrityksiä;
— — — — — — — — — — — — —
Rahoitustarkastus voi luottolaitoksen hake-

muksesta myöntää luvan poiketa tässä pykä-
lässä säädetyistä rajoituksista, jos suuri asia-
kasriski kohdistuu muuhun kuin 4 momentin
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4 kohdassa tarkoitettuun, luottolaitoksen
kanssa samaan konsolidointiryhmään tai ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvaan
luottolaitokseen, rahoituslaitokseen, palvelu-
yritykseen tai vakuutusyhtiöön. Mitä edellä
tässä momentissa säädetään, sovelletaan
myös osuuspankeista ja muista osuuskunta-
muotoisista luottolaitoksista annetun lain
3 §:ssä tarkoitetun yhteenliittymän keskusyh-
teisön jäsenluottolaitosten asiakasriskejä las-
kettaessa, jos suuri asiakasriski kohdistuu
mainitussa pykälässä tarkoitettuihin yhteen-
liittymään luettaviin yhteisöihin.
— — — — — — — — — — — — —

71 a §

Sisäiset liiketoimet

Luottolaitoksen, tai jos luottolaitos kuuluu
konsolidointiryhmään, konsolidointiryhmän
emoyrityksen on ilmoitettava Rahoitustarkas-
tukselle sellaisista liiketoimista, joissa yhtenä
osapuolena on luottolaitos tai sen konsoli-
dointiryhmään kuuluva yritys ja toisena osa-
puolena:
1) samaan konsolidointiryhmään kuuluva
yritys;
2) samaan konsolidointiryhmään kuuluma-
ton yritys, joka kuuluu luottolaitoksen kanssa
samaan konserniin tai on luottolaitoksen tai
sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yri-
tyksen kirjanpitolaissa tarkoitettu omistusyh-
teysyritys;
3) sellainen luottolaitoksen tai sen kanssa
samaan konserniin tai konsolidointiryhmään
kuuluvan työnantajayrityksen perustama elä-
kesäätiölaissa (1774/1995) tarkoitettu elä-
kesäätiö, jonka toimintapiiriin kuuluvat hen-
kilöt ovat työnantajayrityksen palveluksessa;
4) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tarkoi-
tettu eläkekassa, jonka toimintapiirissä voivat
olla luottolaitoksen tai sen kanssa samaan
konserniin tai konsolidointiryhmään kuulu-
van työnantajayrityksen palveluksessa olevat
henkilöt.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on
tehtävä vähintään neljännesvuosittain sellai-
sista liiketoimista, joiden arvo, tai jos kes-
kenään samanlajisia liiketoimia on tehty tässä
momentissa tarkoitettuna ajanjaksona useita,
niiden yhteenlaskettu arvo ylittää miljoona

euroa tai 5 prosenttia liiketoimen osapuolena
olevan luottolaitoksen tai sen konsolidointi-
ryhmään kuuluvan yrityksen omista varoista,
jollei Rahoitustarkastus hyväksy korkeampaa
ilmoitusrajaa.
Tässä pykälässä tarkoitettuja liiketoimia ei

saa tehdä ehdoin, jotka poikkeavat toisistaan
riippumattomien osapuolten välillä samanlai-
sissa liiketoimissa yleisesti noudatetuista eh-
doista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei
sovelleta konserniyritysten tarvitsemien hal-
linnollisten palvelujen hankkimiseen konser-
niin kuuluvalta yritykseltä eikä emoyrityksen
tytäryritykselle myöntämiin pääoma- ja de-
bentuurilainoihin, jotka ovat tarpeen tytäryri-
tyksen pääomarakenteen vahvistamiseksi, ei-
kä muuhunkaan tytäryrityksen rahoittamiseen
silloin, kun tytäryritys on samaan konsoli-
dointiryhmään kuuluva rahoituslaitos tai pal-
veluyritys taikka samaan rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymään kuuluva rahoitus- tai vakuu-
tusalan yritys ja emoyritys huolehtii yleisesti
konsolidointiryhmän tai ryhmittymän varain-
hallinnasta.
— — — — — — — — — — — — —

80 §

Omien varojen ja konsolidoitujen omien
varojen kartuttamisvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Jos luottolaitos on rahoitus- ja vakuutus-

ryhmittymistä annetussa laissa tarkoitettu ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymän osakasyritys
tai tällaisen ryhmittymän emoyrityksen tytär-
yritys ja ryhmittymän omien varojen määrä
vähenee alle mainitun lain 19 §:ssä säädetyn
määrän, luottolaitokseen sovelletaan vastaa-
vasti, mitä edellä 1 momentissa säädetään.
Rahoitustarkastuksen on ennen 1 momentissa
tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä
siitä lausunto muilta mainitussa laissa tarkoi-
tetuilta keskeisiltä valvontaviranomaisilta.

81 §

Vakavaraisuudesta ja suurista asiakas-
riskeistä johtuvat voittovarojen käytön

rajoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Jos luottolaitos on rahoitus- ja vakuutus-
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ryhmittymistä annetussa laissa tarkoitettu ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymän osakasyritys
tai tällaisen ryhmittymän emoyrityksen tytär-
yritys ja ryhmittymän omien varojen määrä
vähenee alle mainitun lain 19 tai 22 §:ssä
säädetyn vähimmäismäärän, luottolaitokseen
ja sen konsolidointiryhmään kuuluvaan yri-
tykseen sovelletaan vastaavasti, mitä edellä

1 ja 2 momentissa säädetään. Rahoitustarkas-
tuksen on ennen 1 momentissa tarkoitetun
päätöksen tekemistä pyydettävä siitä lausunto
muilta mainitussa laissa tarkoitetuilta keskei-
siltä valvontaviranomaisilta.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 701

ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 23 §:n muut-
tamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä
joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 23 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa
1346/1997, sekä
muutetaan 23 §:n otsikko seuraavasti:

23 §

Yleissäännös riskien hallinnasta
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 702

liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 28 päivänä
joulukuuta 2001 annetun lain (1501/2001) 2 § sekä
lisätään lakiin uusi 5 a ja 5 b § seuraavasti:

2 §
Vähintään yhdellä luottolaitoksen perusta-
jalla ja vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä
sekä toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka,
tai jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka
Euroopan talousalueella, jollei Rahoitustar-
kastus myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus
voidaan myöntää, jos se ei vaaranna luotto-
laitoksen tehokasta valvontaa eikä luottolai-
toksen hoitamista terveiden ja varovaisten
liikeperiaatteiden mukaisesti.

5 a §
Jos velkoja on vastustanut sulautumista,
rekisteriviranomaisen on pyydettävä Rahoi-
tustarkastukselta lausunto siitä, miten sulau-
tumisen täytäntöönpano vaikuttaa velkojan
asemaan ja onko sulautuminen tarpeen panna
täytäntöön viivytyksettä luottolaitosten va-
kaan toiminnan turvaamiseksi. Rekisterivi-
ranomaisen on sen estämättä, mitä osakeyh-
tiölain 14 luvun 6 §:n 1 momentissa säädetään
täytäntöönpanoluvan myöntämisen edellytyk-
sistä, myönnettävä täytäntöönpanolupa vel-

kojan vastustuksesta huolimatta, jos Rahoi-
tustarkastus katsoo lausunnossaan, että sulau-
tumisen täytäntöönpano ei heikennä velkojan
taloudellista asemaa ja sulautumisen täytän-
töönpano viivytyksettä on tarpeen luottolai-
tosten vakaan toiminnan turvaamiseksi.

5 b §
Suomalaisen luottolaitoksen osallistumi-

seen eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun
neuvoston asetuksen (EY) N:o 2157/2001,
jäljempänä eurooppayhtiöasetus, 2 artiklan
1 kohdassa tarkoitettuun sulautumiseen sovel-
letaan, mitä 4, 5 ja 5 a §:ssä säädetään.
Jos sulautumisessa vastaanottava yhtiö re-

kisteröidään toiseen valtioon, sulautumiseen
ei kuitenkaan sovelleta 5 §:n 3 ja 4 moment-
tia. Rekisteriviranomainen ei saa antaa täl-
laista sulautumista koskevaa eurooppayh-
tiölain ( / ) 4 §:n 3 momentissa tarkoitettua
todistusta, jos Rahoitustarkastus on ilmoitta-
nut rekisteriviranomaiselle ennen saman py-
kälän 2 momentissa tarkoitetun luvan myön-
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tämistä, että luottolaitos ei ole noudattanut
sulautumista tai Suomessa tapahtuvan toimin-
nan jatkamista tai toiminnan lopettamista
koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa ennen
osakeyhtiölain 6 luvun 6 §:n 1 momentissa
tarkoitettua määräpäivää vain, jos Rahoitus-
tarkastus on ilmoittanut, ettei se vastusta
kotipaikan siirtoa.

Jos toiseen valtioon rekisteröitävä vastaan-
ottava luottolaitos aikoo sulautumisen jälkeen
jatkaa luottolaitostoimintaa Suomessa, siihen
sovelletaan, mitä ulkomaisen luottolaitoksen
toiminnasta Suomessa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elokuu-
ta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 703

säästöpankkilain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 2 §:n 2
momentti ja 42 §:n 3 momentti, sekä
lisätään 73 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

2 §
— — — — — — — — — — — — —
Vähintään yhdellä perustajalla on oltava
asuinpaikka, tai jos perustaja on oikeushen-
kilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jol-
lei Rahoitustarkastus myönnä tästä poikkeus-
ta. Poikkeus voidaan myöntää, jos se ei
vaaranna pankin tehokasta valvontaa eikä
pankin hoitamista terveiden ja varovaisten
liikeperiaatteiden mukaisesti.

42 §
— — — — — — — — — — — — —
Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä ja
toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu-
roopan talousalueella, jollei Rahoitustarkastus
myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus voidaan
myöntää, jos se ei vaaranna pankin tehokasta
valvontaa eikä pankin hoitamista terveiden ja
varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Va-
jaavaltainen taikka konkurssissa oleva ei voi
olla isäntänä, hallituksen tai hallintoneuvos-
ton jäsenenä eikä toimitusjohtajana.
— — — — — — — — — — — — —

73 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos velkoja on vastustanut sulautumista,

rekisteriviranomaisen on pyydettävä Rahoi-
tustarkastukselta lausunto siitä, miten sulau-
tumisen täytäntöönpano vaikuttaa velkojan
asemaan ja onko sulautuminen tarpeen panna
täytäntöön viivytyksettä luottolaitosten va-
kaan toiminnan turvaamiseksi. Rekisterivi-
ranomaisen on sen estämättä, mitä 3 momen-
tissa säädetään täytäntöönpanoluvan myöntä-
misen edellytyksistä, myönnettävä täytän-
töönpanolupa velkojan vastustuksesta huoli-
matta, jos Rahoitustarkastus katsoo lausun-
nossaan, että sulautumisen täytäntöönpano ei
heikennä velkojan taloudellista asemaa ja
sulautumisen täytäntöönpano viivytyksettä on
tarpeen luottolaitosten vakaan toiminnan tur-
vaamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 704

osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttami-
sesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 2001 osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista
luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 4 §:n 2 ja 3 momentti,
muutetaan 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti ja 5 §, sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laissa
77/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 23 a § seuraavasti:

2 §
Vähintään yhdellä luottolaitoksen perusta-
jalla ja vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä
sekä toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka,
tai jos perustaja on oikeushenkilö, kotipaikka
Euroopan talousalueella, jollei Rahoitustar-
kastus myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus
voidaan myöntää, jos se ei vaaranna luotto-
laitoksen tehokasta valvontaa eikä luottolai-
toksen hoitamista terveiden ja varovaisten
liikeperiaatteiden mukaisesti.

3 §
Tässä laissa tarkoitetun osuuspankkien yh-
teenliittymän muodostavat:
1) yhteenliittymän keskusyhteisö;
2) osuuspankkien keskusrahalaitoksena toi-
miva liikepankki;
3) muut keskusyhteisön konsolidointiryh-
mään kuuluvat yhteisöt;
4) jäsenluottolaitokset;
5) jäsenluottolaitosten konsolidointiryh-
miin kuuluvat yhteisöt;

6) sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset
ja palveluyritykset, joista edellä mainitut
yhteisöt yksin tai yhdessä omistavat yli
puolet, jos kaikki seuraavat edellytykset täyt-
tyvät:
a) keskusyhteisö ja jäsenluottolaitokset

vastaavat toistensa veloista ja sitoumuksista
tämän lain 45 ja 46 §:n mukaisesti;
b) yhteenliittymään kuuluvien yhteisöjen

vakavaraisuutta, maksuvalmiutta ja asiakas-
riskejä valvotaan konsolidoidusti yhteenliit-
tymän tasolla;
c) osuuspankkien keskusrahalaitoksena toi-

miva liikepankki on keskusyhteisön luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu
tytäryritys.
Keskusyhteisö on osuuskuntalain 2 §:ssä

tarkoitettu osuuskunta, joka on oikeutettu
ohjaamaan jäsenluottolaitoksia. Keskusyhtei-
söllä on velvollisuus antaa jäsenluottolaitok-
sille ohjeita niiden toiminnasta maksuvalmiu-
den, vakavaraisuuden ja riskien hallinnan
turvaamiseksi sekä velvollisuus valvoa niiden

HE 69/2004
TaVM 12/2004
EV 103/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY (32002L0087); EYVL N:o L 035, 11.2.2003, s. 1-27

1994

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20040069


toimintaa. Keskusyhteisö ei saa antaessaan
ohjeita, suorittaessaan valvontaa, myöntäes-
sään lupia tai muutoin hoitaessaan tässä laissa
tarkoitettuja tehtäviään asettaa jäsenluottolai-
toksia keskenään eriarvoiseen asemaan ilman
perusteltua syytä. Keskusyhteisö on luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 3 §:ssä tarkoi-
tettu rahoituslaitos.
Keskusyhteisöllä ja osuuspankkien keskus-
rahalaitoksena toimivalla liikepankilla on hal-
lintoneuvosto. Keskusyhteisön hallintoneu-
voston jäsenet muodostavat liikepankin hal-
lintoneuvoston jäsenten enemmistön. Keskus-
yhteisön hallituksen puheenjohtaja toimii 1
momentin 2 kohdassa tarkoitetun liikepankin
hallituksen puheenjohtajana.
Keskusyhteisön konsolidointiryhmään lue-
taan keskusyhteisö, sen omistusyhteisö sekä
luotto- tai rahoituslaitos tai palveluyritys, joka
on keskusyhteisön tai sen omistusyhteisön
tytäryritys. Konsolidointiryhmään luetaan li-
säksi luotto- tai rahoituslaitos tai palveluyri-
tys, jolla on keskusyhteisön tai sen omis-
tusyhteisön tai niiden tytäryritysten kanssa
yhteinen hallinto tai jota johdetaan keskus-
yhteisön, sen omistusyhteisön tai niiden ty-
täryrityksen kanssa yhteisesti.
Jäsenluottolaitoksen on oltava keskusyh-
teisön jäsen. Jäsenluottolaitoksia voivat olla
osuuspankit, 32 §:ssä tarkoitetut osuuspank-
kiosakeyhtiöt, osuuspankkien keskusrahalai-
toksena toimiva liikepankki ja ne luottolai-
tokset, joiden äänivallasta yhteenliittymään
kuuluvat yhteisöt omistavat yksin tai yhdessä
yli puolet.

4 §
Keskusyhteisön ja siihen kuuluvien luot-
tolaitosten konsolidoidun maksuvalmiuden

on oltava turvattu luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 7 luvun mukaisesti.

5 §
Keskusyhteisö tai jäsenluottolaitos taikka

niiden konsolidointiryhmään kuuluva yhteisö
ei saa toiminnassaan ottaa niin suurta riskiä,
että siitä aiheutuu olennaista vaaraa keskus-
yhteisön, jäsenluottolaitoksen tai koko yh-
teenliittymän vakavaraisuudelle tai maksuval-
miudelle. Keskusyhteisöllä tulee olla koko
yhteenliittymään nähden riittävät riskienhal-
lintajärjestelmät. Jäsenluottolaitoksella ja sen
kanssa samaan konsolidointiryhmään kuulu-
valla yhteisöllä on oltava toimintaansa nähden
riittävät riskienhallintajärjestelmät.

23 a §
Jos velkoja on vastustanut sulautumista,

rekisteriviranomaisen on pyydettävä Rahoi-
tustarkastukselta lausunto siitä, miten sulau-
tumisen täytäntöönpano vaikuttaa velkojan
asemaan ja onko sulautuminen tarpeen panna
täytäntöön viivytyksettä luottolaitosten va-
kaan toiminnan turvaamiseksi. Rekisterivi-
ranomaisen on sen estämättä, mitä osuuskun-
talain 16 luvun 12 §:n 3 momentissa sääde-
tään täytäntöönpanoluvan myöntämisen edel-
lytyksistä, myönnettävä täytäntöönpanolupa
velkojan vastustuksesta huolimatta, jos Ra-
hoitustarkastus katsoo lausunnossaan, että
sulautumisen täytäntöönpano ei heikennä vel-
kojan taloudellista asemaa ja sulautumisen
täytäntöönpano viivytyksettä on tarpeen luot-
tolaitosten vakaan toiminnan turvaamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

1995N:o 704



Lak i

N:o 705

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1996 sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996)
6 §:n 5 momentti, 12 b §:n 1—3 momentti, 15 b §:n 1 momentti ja 31 §:n otsikko, sellaisina
kuin ne ovat, 6 §:n 5 momentti, 15 b §:n 1 momentti ja 31 §:n otsikko laissa 48/2002 ja 12 b §:n
1—3 momentti laissa 596/2003, sekä
lisätään 10 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 596/2003 uusi 2, 5 ja 7 momentti,

jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi ja nykyinen 4 momentti 6
momentiksi, sekä 31 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1347/1997 ja mainituissa laeissa 48/2002
ja 596/2003, uusi 7 momentti seuraavasti:

6 §

Konsolidointiryhmä

— — — — — — — — — — — — —
Sijoituspalveluyrityksen konsolidointiryh-
mään sovelletaan vastaavasti, mitä luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 9 a ja 9 b §:ssä
säädetään luottolaitoksen konsolidointiryh-
mää koskevien säännösten alueellisesta so-
veltamisalasta.
— — — — — — — — — — — — —

10 §

Toimiluvan myöntäminen

— — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyritys kuuluu sellaiseen
konsolidointiryhmään, johon 6 §:n 5 momen-

tin nojalla ei sovelleta Suomen lakia, toimi-
luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi,
että voidaan varmistua siitä, että ulkomaan
viranomaisella on riittävä toimivalta valvoa
koko konsolidointiryhmää tätä lakia vastaa-
valla tavalla taikka että sijoituspalveluyrityk-
sen kuuluminen tällaiseen konsolidointiryh-
mään ei muuten vaaranna sijoituspalveluyri-
tyksen toiminnan vakautta. Sijoituspalvelu-
yrityksen kuulumisen tässä momentissa tar-
koitettuun konsolidointiryhmään katsotaan
vaarantavan sijoituspalveluyrityksen toimin-
nan vakauden, jollei voida osoittaa, että
konsolidoitu vakavaraisuus, konsolidoidut
suuret asiakasriskit, konsolidointiryhmän si-
säinen valvonta ja riskienhallintamenetelmät
sekä omistusyhteisön omistajien ja johdon
sopivuus ja luotettavuus vastaavat tämän lain
mukaisia vaatimuksia. Mitä tässä momentissa
säädetään konsolidointiryhmästä, sovelletaan

HE 69/2004
TaVM 12/2004
EV 103/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY (32002L0087); EYVL N:o L 035, 11.2.2003, s. 1-27

1996

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20040069


vastaavasti sellaiseen rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetussa laissa
(699/2004) tarkoitettuun rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymään, johon mainitun lain 6 §:n
nojalla ei sovelleta Suomen lakia.
— — — — — — — — — — — — —
Jos toimilupaa hakeva yhteisö on toisessa
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyri-
tyksen, luottolaitoksen tai vakuutusyhtiön
tytäryritys tai tällaisen sijoituspalveluyrityk-
sen, luottolaitoksen tai vakuutusyhtiön emo-
yrityksen tytäryritys, hakemuksesta on pyy-
dettävä tuon valtion asianomaisen valvonta-
viranomaisen lausunto. Samoin menetellään,
jos toimilupaa hakevan yhteisön määräämis-
valta on samoilla luonnollisilla tai oikeushen-
kilöillä kuin tällaisessa sijoituspalveluyrityk-
sessä, luottolaitoksessa tai vakuutusyhtiössä.
Tässä momentissa tarkoitetussa lausunto-
pyynnössä lausunnonantajaa on pyydettävä
erityisesti arvioimaan osakkeenomistajien so-
pivuutta sekä saman ryhmän toisen yrityksen
johtamiseen osallistuvien johtajien mainetta
ja kokemusta sekä ilmoittamaan edellä mai-
nittuja seikkoja koskevat tiedot, joilla on
merkitystä toimiluvan myöntämisen tai sijoi-
tuspalveluyrityksen valvonnan kannalta.
— — — — — — — — — — — — —
Lupa myönnetään myös Euroopan talous-
alueeseen kuuluvassa toisessa valtiossa vas-
taavan luvan saaneelle eurooppayhtiön (SE)
säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 2157/2001, jäljempänä eurooppayh-
tiöasetus, tarkoitetulle eurooppayhtiölle, joka
aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen asetuk-
sen 8 artiklan mukaisesti. Rahoitustarkastuk-
sen on lisäksi pyydettävä lupahakemuksesta
tuon valtion arvopaperimarkkinoita valvovan
viranomaisen lausunto. Sama koskee euroop-
payhtiön perustamista sulautumalla siten, että
vastaanottava yhtiö, jonka kotipaikka on
toisessa valtiossa, rekisteröidään eurooppayh-
tiönä Suomessa.

12 b §

Sijoituspalveluyrityksen ja omistusyhteisön
johtaminen

Sijoituspalveluyrityksen hallituksen ja toi-
mitusjohtajan tulee johtaa sijoituspalveluyri-

tystä ammattitaitoisesti sekä terveiden ja
varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä
toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen
on oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät
ole konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuut-
ta ei ole rajoitettu. Hallituksen jäsenellä ja
varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla ja toimi-
tusjohtajan sijaisella on lisäksi oltava sellai-
nen yleinen sijoituspalvelutoiminnan tunte-
mus kuin sijoituspalveluyrityksen toiminnan
laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilöä

ei pidetä luotettavana, jos hänet on lainvoi-
man saaneella tuomiolla viiden viimeisen
vuoden aikana tuomittu vankeusrangaistuk-
seen tai kolmen viimeisen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voi-
daan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton sijoituspalveluyrityksen hallituk-
sen jäseneksi tai varajäseneksi taikka toimi-
tusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijaiseksi.
Rahoitustarkastus voi kieltää määräajaksi,

enintään viideksi vuodeksi, henkilöä toimi-
masta sijoituspalveluyrityksen hallituksen jä-
senenä tai varajäsenenä taikka toimitusjohta-
jana tai toimitusjohtajan sijaisena, jos:
1) tämä tehtävänsä hoidossa on osoittanut

ilmeistä taitamattomuutta tai varomattomuut-
ta ja jos on ilmeistä, että se voi vakavasti
vahingoittaa sijoituspalveluyrityksen vakaata
toimintaa, sijoittajien asemaa tai velkojien
etua; tai
2) hän ei täytä 1 momentissa säädettyjä

vaatimuksia.
— — — — — — — — — — — — —

15 b §

Määräysvallan hankkiminen Euroopan
talousalueen ulkopuolisessa yrityksessä

Sijoituspalveluyritys tai sen konsolidointi-
ryhmään kuuluva yritys ei saa hankkia kir-
janpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tar-
koitettua määräysvaltaa sellaisessa luottolai-
toksessa, sijoituspalveluyrityksessä, rahasto-
yhtiössä taikka vakuutusyhtiössä, jonka ko-
tipaikka on Euroopan talousalueeseen kuulu-
mattomassa valtiossa, jollei yritys ole
ilmoittanut siitä etukäteen Rahoitustarkastuk-
selle taikka jos Rahoitustarkastus on ilmoi-
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tuksen saatuaan kieltänyt hankinnan 2 mo-
mentissa säädetyssä ajassa.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Omien varojen vähimmäismäärä ja sisäiset
liiketoimet

— — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyritys on rahoitus- ja
vakuutusryhmittymistä annetussa laissa tar-
koitettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymän
osakasyritys tai tällaisen ryhmittymän emo-
yrityksen tytäryritys ja ryhmittymän omien

varojen määrä vähenee alle mainitun lain 19
tai 22 §:ssä säädetyn vähimmäismäärän, si-
joituspalveluyritykseen sovelletaan, mitä
edellä 5 momentissa säädetään, sekä sijoitus-
palveluyritykseen ja sen konsolidointiryh-
mään kuuluvaan yritykseen, mitä edellä 6 mo-
mentissa säädetään. Rahoitustarkastuksen on
ennen 5 ja 6 momentissa tarkoitettujen
päätösten tekemistä pyydettävä niistä lausun-
to muilta mainitussa laissa tarkoitetuilta kes-
keisiltä valvontaviranomaisilta.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 706

Rahoitustarkastuksesta annetun lain 15 ja 31 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 2003 Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 15 §:n
4 momentti ja 31 § seuraavasti:

15 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus

— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1—3 momentissa säädetään valvot-
tavasta, sovelletaan myös suomalaiseen yri-
tykseen, joka kuuluu valvottavan kanssa
samaan koti- tai ulkomaiseen konserniin tai
konsolidointiryhmään taikka joka on valvot-
tavan osakkuusyritys. Rahoitustarkastuksella
on lisäksi oikeus saada valvottavalta valvot-
tavan kanssa samaan konserniin tai konsoli-
dointiryhmään kuuluvaa ulkomaista yritystä
ja valvottavan ulkomaista osakkuusyritystä
koskevat 2 momentissa tarkoitetut tiedot sekä
tarkastettavakseen valvottavalla olevat tällai-
sia tietoja sisältävät asiakirjat ja muut tallen-
teet ja tarpeelliset jäljennökset niistä. Mitä
edellä tässä momentissa säädetään koti- tai
ulkomaiseen konserniin tai konsolidointiryh-
mään kuuluvasta yrityksestä, sovelletaan vas-
taavasti rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tar-
koitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymään

kuuluvaan kotimaiseen tai ulkomaiseen yri-
tykseen silloin, kun Rahoitustarkastus on
mainitussa laissa tarkoitettu koordinoiva val-
vontaviranomainen tai Rahoitustarkastus
muuten suorittaa sille mainitun lain perus-
teella kuuluvia tehtäviä.

31 §

Tarkastus- ja tietojensaantioikeus
ulkomaiseen konsolidointiryhmään tai
rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluvassa suomalaisessa yrityksessä

Rahoitustarkastuksella on oikeus suorittaa
tarkastus Suomessa olevassa yrityksessä, joka
kuuluu ulkomaisen luottolaitoksen tai sijoi-
tuspalveluyrityksen konsolidointiryhmään, ja
tällaisen yrityksen emoyrityksen Suomessa
olevassa tytäryrityksessä, jos kyseisen valtion
rahoitustoimintaa valvovalla viranomaisella
on toimivalta tarkastaa tällaista yritystä ja
valvontaviranomainen pyytää tarkastusta
konsolidoidun valvonnan suorittamiseksi. Ra-
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hoitustarkastuksen oikeuteen saada tietoja
tässä momentissa tarkoitetulta yritykseltä so-
velletaan, mitä 15 §:ssä säädetään. Mitä tässä
momentissa säädetään konsolidointiryhmästä,
sovelletaan vastaavasti rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymään, johon kuuluu vähintään yksi
sellainen luottolaitos, sijoituspalveluyritys tai
rahastoyhtiö, jolla on kotipaikka toisessa
valtiossa.
Jos toisen valtion rahoitustoimintaa valvo-
valla valvontaviranomaisella on tarvetta tar-
kastaa Suomessa 1 momentissa tarkoitettua
yritystä koskevia konsolidoidun valvonnan tai
rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnan
kannalta olennaisia tietoja, sen on pyydettävä
Rahoitustarkastukselta tarkastuksen suoritta-
mista. Rahoitustarkastuksen on täytettävä
pyyntö joko suorittamalla tarkastus itse tai
antamalla pyynnön esittäneen valvontaviran-
omaisen osallistua Rahoitustarkastuksen suo-
rittamaan tarkastukseen.
Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetulle viranomaiselle, jollei
Rahoitustarkastus mainitun viranomaisen
kanssa muuta sovi, oma-aloitteisesti maini-

tussa momentissa tarkoitettuun konsolidoin-
tiryhmään tai ryhmittymään kuuluvien val-
vottaviensa vakavaraisuutta, suuria asiakas-
riskejä ja muita riskikeskittymiä sekä tällais-
ten valvottavien sisäistä valvontaa ja riskien-
hallintamenetelmiä koskevat tiedot samoin
kuin valvontatoiminnassaan saamansa 1 mo-
mentissa tarkoitetun konsolidointiryhmän tai
ryhmittymän rakennetta, taloudellista asemaa,
omistusta, johtoa ja organisaatiota, toiminta-
strategiaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallin-
taa sekä tiedonkeruujärjestelmää ja sen luo-
tettavuutta koskevat olennaiset tiedot, luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 71 a §:ssä tar-
koitetut keskinäisiä liiketoimia koskevat tie-
dot sekä valvottaviaan koskevat merkittävät
päätökset sekä valvottavilleen määräämänsä
merkittävät seuraamukset. Rahoitustarkastuk-
sen on lisäksi ulkomaan viranomaisen pyyn-
nöstä toimitettava tälle muut konsolidointi-
ryhmän tai ryhmittymän valvonnan kannalta
tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 707

vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 1 luvun 5 b §,
2 luvun 1 a §:n 2 momentti, 2 a luvun 17 §, 7 luvun 3 §:n 1 ja 2 momentti, 10 luvun 11 §:n
5 momentti, 14 luvun otsikko ja 3 § ja 14 b luvun 1 §:n 4, 5 ja 9 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 5 b §, 2 a luvun 17 §, 7 luvun 3 §:n 2 momentti ja 10
luvun 11 §:n 5 momentti laissa 49/2002, 2 luvun 1 a §:n 2 momentti ja 7 luvun 3 §:n 1 momentti
laissa 611/1997 sekä 14 luvun 3 § ja 14 b luvun 1 §:n 4, 5 ja 9 kohta laissa 949/2000 sekä
lisätään 2 luvun 2 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 79/1999, uusi 2 ja 3 momentti ja
5 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 416/2004, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3
momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, 3 luvun 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 389/1995
ja mainitussa laissa 949/2000, uusi 7 momentti, 14 lukuun uusi 4 a § ja 14 b luvun 8 §:ään,
sellaisena kuin se on mainitussa laissa 949/2000, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

5 b §
Tässä laissa vakuutusomistusyhteisöllä tar-
koitetaan emoyritystä, jonka pääasiallisena
toimintana on hankkia ja omistaa osuuksia
tytäryrityksistä, jotka ovat vakuutusyrityksiä,
ulkomaisia jälleenvakuutusyrityksiä tai kol-
mannen maan vakuutusyrityksiä ja joista
vähintään yksi on tässä laissa tarkoitettu
vakuutusyhtiö. Vakuutusomistusyhteisönä ei
kuitenkaan pidetä rahoitus- ja vakuutusryh-
mittymien valvonnasta annetun lain
(699/2004) soveltamisalan piiriin kuuluvaa
ryhmittymän omistusyhteisöä. Edellä tässä

pykälässä mainituilla yrityksillä tarkoitetaan
jäljempänä 14 b luvun 1 §:ssä määriteltyä
emoyritystä, tytäryritystä, vakuutusyritystä,
ulkomaista jälleenvakuutusyritystä ja kol-
mannen maan vakuutusyritystä.

2 luku

Vakuutusyhtiön perustaminen

1 a §
— — — — — — — — — — — — —
Vähintään yhdellä perustajista on oltava

asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushen-
kilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jol-
lei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä tästä
poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää, jos se
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ei vaaranna vakuutusyhtiön tehokasta valvon-
taa eikä vakuutusyhtiön hoitamista terveiden
ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

2 a §
— — — — — — — — — — — — —
Jos perustettava vakuutusosakeyhtiö tulee
olemaan toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen va-
kuutusyrityksen, luottolaitoksen tai sijoitus-
palveluyrityksen tytäryhtiö tai toisessa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
toimiluvan saaneen vakuutusyrityksen, luot-
tolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen emo-
yrityksen tytäryhtiö taikka jos määräysvalta
perustettavassa vakuutusyhtiössä tulee ole-
maan samalla luonnollisella henkilöllä tai
oikeushenkilöllä kuin toisessa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimilu-
van saaneessa vakuutusyrityksessä, luottolai-
toksessa tai sijoituspalveluyrityksessä, sosi-
aali- ja terveysministeriön on pyydettävä
hakemuksesta lausunto myös kyseisen valtion
vakuutustoimintaa valvovalta viranomaiselta.
Edellä 2 momentissa tarkoitetussa lausun-
topyynnössä lausunnonantajaa on pyydettävä
erityisesti arvioimaan osakkeenomistajien so-
pivuutta sekä saman ryhmän toisen yrityksen
johtamiseen osallistuvien johtajien mainetta
ja kokemusta sekä ilmoittamaan edellä mai-
nittuja seikkoja koskevat tiedot, joilla on
merkitystä toimiluvan myöntämisen sekä va-
kuutusyhtiön valvonnan kannalta.

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutusyhtiö kuuluu sellaiseen rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymään, jonka emoyri-
tyksen kotipaikka ei ole Suomessa ja joka ei
ole rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetun lain 6 §:n 1 tai 2 momen-
tissa tarkoitettu ryhmittymä, toimiluvan
myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että
voidaan varmistua siitä, että ulkomaan viran-
omaisella on riittävä toimivalta valvoa koko
mainittua ryhmittymää tätä lakia vastaavalla
tavalla taikka että vakuutusyhtiön kuulumi-
nen tällaiseen ryhmittymään ei muuten vaa-
ranna yhtiön toiminnan vakautta. Vakuutus-
yhtiön kuulumisen tässä momentissa tarkoi-
tettuun ryhmittymään katsotaan vaarantavan

yhtiön toiminnan vakauden, jollei voida osoit-
taa, että ryhmittymän vakavaraisuus, riski-
keskittymät, ryhmittymän sisäinen valvonta ja
riskienhallintamenetelmät sekä ryhmittymän
omistusyhteisön omistajien ja johdon sopi-
vuus ja luotettavuus vastaavat tämän lain ja
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetun lain mukaisia vaatimuksia.
— — — — — — — — — — — — —

2 a luku

Ensivakuutustoiminnan harjoittaminen
ulkomailla

17 §
Jos ulkomaisesta vakuutusyrityksestä on

tullut vakuutusyhtiön tytäryritys eikä vakuu-
tusyhtiö ole tehnyt ilmoitusta hankinnasta
tämän lain 7 luvun 8 §:n tai rahoitus- ja
vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun
lain 13 §:n mukaisesti, vakuutusyhtiön on
ilmoitettava asiasta Vakuutusvalvontaviras-
tolle kolmen kuukauden kuluessa.

3 luku

Vakuutusyhtiön osakkuus

3 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen omis-

tusosuuksien hankkija on toisessa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimilu-
van saanut vakuutusyritys, luottolaitos tai
sijoituspalveluyritys tai sellaisen yrityksen
emoyritys tai luonnollinen henkilö tai oike-
ushenkilö, jolla on kirjanpitolain 1 luvun
5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta tällaisessa
yrityksessä, Vakuutusvalvontaviraston on
pyydettävä hankinnasta 2 luvun 2 a §:n
2 momentissa tarkoitettu lausunto kyseisen
valtion vakuutustoimintaa valvovalta viran-
omaiselta.

7 luku

Yhtiön johto

3 §
Vähintään yhdellä hallituksen jäsenistä ja

toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu-
roopan talousalueella, jollei Vakuutusvalvon-
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tavirasto myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus
voidaan myöntää, jos se ei vaaranna vakuu-
tusyhtiön tehokasta valvontaa eikä vakuutus-
yhtiön hoitamista terveiden ja varovaisten
liikeperiaatteiden mukaisesti.
Vakuutusyhtiön hallituksen ja toimitusjoh-
tajan tulee johtaa vakuutusyhtiötä ammatti-
taitoisesti sekä terveiden ja varovaisten lii-
keperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen jäsen-
ten ja toimitusjohtajan on lisäksi oltava
hyvämaineisia ja heillä on oltava sellainen
yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin
vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuu-
teen katsoen on tarpeen. Hallituksen tai
hallintoneuvoston jäsenenä tai toimitusjohta-
jana ei voi olla vajaavaltainen, oikeushenkilö,
konkurssissa oleva eikä henkilö, joka on
määrätty liiketoimintakieltoon.
— — — — — — — — — — — — —

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuu-
velan kattaminen

11 §
— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutusyhtiön tai vakuutusomistusyh-
teisön konserniin kuuluu luottolaitos tai si-
joituspalveluyritys, konsernitilinpäätös voi-
daan laatia tämän luvun estämättä siten kuin
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetun lain 4 luvussa säädetään, jos se
on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saami-
seksi konsernin toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta.

14 luku

Vakuutusyhtiön ja rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymään kuuluvan yrityksen valvonta

3 §
Vakuutusyhtiön ja suomalaisen vakuutus-
omistusyhteisön on annettava sosiaali- ja
terveysministeriölle ja Vakuutusvalvontavi-
rastolle niiden määräämässä kohtuullisessa
ajassa toiminnastaan muitakin kuin 2 §:ssä
tarkoitettuja tietoja, jotka ovat tarpeen tässä
laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.
Mitä edellä tässä pykälässä säädetään vakuu-
tusyhtiöstä ja suomalaisesta vakuutusomis-

tusyhteisöstä, sovelletaan vastaavasti rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta
annetussa laissa tarkoitettuun rahoitus- ja
vakuutusryhmittymään kuuluvaan yritykseen
silloin, kun virasto on mainitussa laissa
tarkoitettu koordinoiva valvontaviranomainen
tai virasto muuten suorittaa sille mainitun lain
perusteella kuuluvia tehtäviä ja tietojen an-
taminen on tarpeen virastolle mainitussa
laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

4 a §
Vakuutusvalvontavirastolla on oikeus suo-

rittaa tarkastus Suomessa olevassa yritykses-
sä, joka kuuluu sellaiseen rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymään, johon kuuluu vähintään
yksi vakuutusyritys, jolla on kotipaikka toi-
sessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa, jos kyseisen valtion vakuutustoi-
mintaa valvova viranomainen pyytää tarkas-
tusta.
Jos Vakuutusvalvontavirasto aikoo tarkas-

taa toisessa Euroopan talousalueen valtiossa
sijaitsevaa yritystä, joka kuuluu sellaiseen
rahoitus- ja vakuutusryhmittymään, johon
kuuluu myös suomalainen vakuutusyhtiö tai
vakuutusyhdistyslain mukainen vakuutusyh-
distys, sen on pyydettävä kyseisen Euroopan
talousalueeseen kuuluvan valtion vakuutus-
toimintaa valvovalta viranomaiselta tarkas-
tuksen suorittamista. Vakuutusvalvontaviras-
tolla on oikeus suorittaa tarkastus tai osallis-
tua tarkastukseen, jos pyynnön vastaanottanut
viranomainen sen sallii.
Jos toisen Euroopan talousalueeseen kuu-

luvan valtion vakuutustoimintaa valvovalla
viranomaisella on tarvetta tarkastaa Suomessa
olevaa yritystä, joka kuuluu sellaiseen rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymään, johon kuuluu
myös vakuutusyritys, jolla on kotipaikka
kyseisessä valtiossa, sen on pyydettävä Va-
kuutusvalvontavirastolta tarkastuksen suorit-
tamista. Vakuutusvalvontaviraston on täytet-
tävä pyyntö joko suorittamalla tarkastus itse
tai antamalla pyynnön esittäneen viranomai-
sen osallistua viraston suorittamaan tarkas-
tukseen. Vakuutusvalvontavirasto voi käyttää
tarkastuksessa apunaan viraston ulkopuolista
tilintarkastajaa tai muuta asiantuntijaa.
Vakuutusvalvontaviraston on ilmoitettava

toiselle Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion vakuutustoimintaa valvovalle viran-
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omaiselle, jollei virasto mainitun viranomai-
sen kanssa muuta sovi, oma-aloitteisesti ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien
valvottaviensa vakavaraisuutta, suuria asia-
kasriskejä ja muita riskikeskittymiä sekä
tällaisten valvottavien sisäistä valvontaa ja
riskienhallintamenetelmiä koskevat tiedot sa-
moin kuin valvontatoiminnassaan saamansa
ryhmittymän rakennetta, taloudellista asemaa,
omistusta, johtoa ja organisaatiota, toiminta-
strategiaa, sisäistä valvontaa ja riskienhallin-
taa sekä tiedonkeruujärjestelmää ja sen luo-
tettavuutta koskevat olennaiset tiedot, ryhmit-
tymään kuuluvien yritysten keskinäisiä liike-
toimia koskevat tiedot sekä valvottaviaan
koskevat merkittävät päätökset sekä valvot-
tavilleen määräämänsä merkittävät seuraa-
mukset. Vakuutusvalvontaviraston on lisäksi
toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion vakuutustoimintaa valvovan viran-
omaisen pyynnöstä toimitettava tälle muut tai
ryhmittymän valvonnan kannalta tarpeelliset,
hallussaan olevat tiedot.

14 b luku

Vakuutusyritysryhmän lisävalvonta

1 §
Tässä luvussa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
4) osakasyrityksellä emoyritystä tai sellais-
ta oikeushenkilöä, jolla on omistusyhteys
toisessa yrityksessä taikka yritystä, joka on
sidoksissa toiseen yritykseen luottolaitostoi-

minnasta annetun lain (1607/1993) 5 §:n
2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla;
5) sidosyrityksellä tytäryritystä tai sellaista

yritystä, jossa oikeushenkilöllä on omistusyh-
teys taikka yritystä, joka on sidoksissa toiseen
yritykseen luottolaitostoiminnasta annetun
lain 5 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla;
— — — — — — — — — — — — —
9) monialaomistusyhteisöllä emoyritystä,
joka ei ole vakuutusyritys, kolmannen maan
vakuutusyritys, ulkomainen jälleenvakuutus-
yritys, vakuutusomistusyhteisö eikä rahoitus-
ja vakuutusryhmittymien valvonnasta anne-
tussa laissa tarkoitettu ryhmittymän omis-
tusyhteisö ja jonka tytäryrityksistä vähintään
yksi on tässä laissa tarkoitettu vakuutusyhtiö.

8 §
— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja liiketoimia ei

saa tehdä ehdoin, jotka poikkeavat toisistaan
riippumattomien osapuolten välillä samanlai-
sissa liiketoimissa yleisesti noudatetuista eh-
doista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei
sovelleta konserniyritysten tarvitsemien hal-
linnollisten palvelujen hankkimiseen konser-
niin kuuluvalta yritykseltä eikä emoyrityksen
tytäryritykselle myöntämiin pääoma- ja de-
bentuurilainoihin, jotka ovat tarpeen tytäryri-
tyksen pääomarakenteen vahvistamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 708

työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan työeläkevakuutusyhtiöistä 25 päivänä huhtikuuta 1997 annetun lain (354/1997)
1 §:n 3 momentti, 9 §:n 3 momentti ja 12 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 3 momentti laissa
419/2004, 9 §:n 3 momentti laissa 640/1997 ja 12 § osaksi laissa 51/2002, sekä
lisätään 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1208/1998 ja 332/2004, uusi 4 momentti

seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

— — — — — — — — — — — — —
Työeläkevakuutusyhtiöön ei kuitenkaan
sovelleta vakuutusyhtiölain 1 luvun 3, 3 a ja
4 a §:ää, 2 luvun 1 a §:n 2 momenttia, 2 §:n
1, 2 ja 5 momenttia, 2 a §:ää, 4 §:n 1
momentin 3 kohtaa ja 5 §:n 1, 2 ja 5
momenttia, 2 a lukua, 3 luvun 1 §:n 1 mo-
menttia, 1 a, 3, 4 ja 7 §:ää, 7 luvun 1 a §:n
1 ja 2 momenttia, 2, 3 ja 3 a §:ää, 7 §:n 1, 3
ja 4 momenttia, 10 luvun 2, 3 a, 3 b, 4 d ja
7 §:ää, 11 luvun 1 ja 6—14 §:ää, 12 luvun
1 §:n 2 momenttia ja 4 ja 5 §:ää, 13 lukua, 14
luvun 1 §:n 2 momenttia, 4 §:n 2 momenttia,
4 a §:ää, 5 b, 6 ja 7 §:ää, 14 a luvun 7 §:n 4

momenttia ja 8 §:ää, 15 luvun 25 §:n 3
momenttia, 26 ja 27 §:ää ja 34 §:n 2 mo-
menttia, 16 luvun 13 §:n 4 momenttia, 16 a
luvun 9 §:n 4 momenttia sekä 10 ja
13—15 §:ää, 16 b luvun 4 §:n 3 momenttia
eikä 18 luvun 9 §:n 2 momenttia.

6 §

Toimilupa

— — — — — — — — — — — — —
Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä

on, että vähintään puolella perustajista on
oltava asuinpaikka tai, jos perustaja on
oikeushenkilö, kotipaikka Euroopan talous-
alueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö
myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus voidaan
myöntää, jos se ei vaaranna yhtiön tehokasta
valvontaa eikä yhtiön hoitamista terveiden ja
varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.
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9 §

Työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvosto ja
hallitus

— — — — — — — — — — — — —
Hallituksen jäsenen on oltava hyvämainei-
nen ja hänellä on oltava riittävä työeläkeva-
kuutustoiminnan tuntemus. Hallituksessa on
oltava riittävä sijoitustoiminnan asiantunte-
mus. Hallintoneuvoston jäseneltä ja varajäse-
neltä sekä hallituksen jäseneltä ja varajäse-
neltä on ennen valintaa saatava päivätty ja
allekirjoitettu suostumus tehtävään. Mitä va-
kuutusyhtiölain 7 luvun 1 a §:n 3 ja 4 mo-
mentissa sekä 4 ja 5 §:ssä sekä osakeyhtiölain
16 luvun 4 §:ssä säädetään hallituksen jäse-
nestä, varajäsenestä ja puheenjohtajasta, so-
velletaan vastaavasti hallintoneuvoston jäse-
niin, varajäseniin ja puheenjohtajaan.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Johdon erityiset kelpoisuusvaatimukset

Hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä
tai toimitusjohtajana ei voi olla vajaavaltainen
eikä konkurssissa oleva eikä myöskään hen-
kilö, joka on määrätty liiketoimintakieltoon.
Vähintään puolella hallituksen ja hallinto-
neuvoston jäsenistä ja toimitusjohtajalla on
oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella,

jollei Vakuutusvalvontavirasto myönnä tästä
poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää, jos se
ei vaaranna yhtiön tehokasta valvontaa eikä
yhtiön hoitamista terveiden ja varovaisten
liikeperiaatteiden mukaisesti.
Hallintoneuvoston ja hallituksen kaikkien

jäsenten lukumäärästä enemmistön on oltava
henkilöitä, jotka eivät ole saman luotto- tai
rahoituslaitoksen tai vakuutusyhtiön taikka
niiden kanssa samaan konserniin kuuluvan
yhtiön palveluksessa taikka niiden hallinto-
neuvoston tai hallituksen jäseniä.
Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tai

hallintoneuvoston jäsen ei saa olla toisen
työeläkevakuutusyhtiön hallintoneuvoston tai
hallituksen jäsen.
Työeläkevakuutusyhtiön toimitusjohtaja tai

hänen sijaisensa ei saa olla luotto- tai
rahoituslaitoksen, rahastoyhtiön tai toisen
työeläkevakuutusyhtiön tai muun vakuutus-
yhtiön taikka sen kanssa samaan konserniin
tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitet-
tuun ryhmittymään kuuluvan yhteisön palve-
luksessa eikä toimia jonkin edellä mainitun
yhteisön tilintarkastajana. Työeläkevakuutus-
yhtiön toimitusjohtaja tai hänen sijaisensa ei
saa olla toisen työeläkevakuutusyhtiön hal-
lintoneuvoston tai hallituksen jäsen.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 709

vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 12 a luvun
1 §:n 9 kohta, sellaisena kuin se on laissa 952/2000,
muutetaan 1 luvun 6 a §, 2 luvun 1 §:n 2 momentti, 6 luvun 3 §, 10 luvun 4 a §, 11 luvun
8 §, 12 luvun 5 §:n 2 momentti, 12 a luvun 1 §:n 4, 5 ja 10 kohta, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n
1 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 1 luvun 6 a § laissa 638/2000, 2 luvun 1 §:n 2 momentti ja 11
luvun 8 § laissa 340/2000, 6 luvun 3 § laissa 483/1993 ja mainitussa laissa 340/2000, 10 luvun
4 a §, 12 a luvun 1 §:n 4, 5 ja 10 kohta, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti laissa 952/2000
ja 12 luvun 5 §:n 2 momentti laissa 81/1999 sekä
lisätään 1 lukuun uusi 6 b §, 6 lukuun uusi 3 a §, 10 luvun 9 b §:ään, sellaisena kuin se

on mainitussa laissa 340/2000, uusi 3 momentti, 12 luvun 4 §:ään, sellaisena kuin se on
mainitussa laissa 340/2000, uusi 5 momentti sekä 12 a luvun 8 §:ään, sellaisena kuin se on
mainitussa laissa 952/2000, uusi 5 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

6 a §
Tässä laissa tarkoitetaan palveluyrityksellä
yhteisöä, joka tuottaa vakuutusyhdistykselle
sen pääasialliseen toimintaan liittyviä palve-
luita. Lisäksi palveluyrityksellä tarkoitetaan
yhteisöä, joka pääasiallisena toimintanaan
tuottaa palveluja yhdelle tai useammalle
vakuutusyhdistykselle omistamalla, hallitse-
malla tai hoitamalla kiinteistöjä.

6 b §
Tässä laissa tarkoitetaan vakuutusomis-
tusyhteisöllä emoyritystä, jonka pääasiallise-
na toimintana on hankkia ja omistaa osuuksia
tytäryrityksistä, jotka ovat vakuutusyrityksiä,
ulkomaisia jälleenvakuutusyrityksiä tai kol-
mannen maan vakuutusyrityksiä ja joista
vähintään yksi on tässä laissa tarkoitettu
vakuutusyhdistys. Vakuutusomistusyhteisönä
ei kuitenkaan pidetä rahoitus- ja vakuutus-
ryhmittymien valvonnasta annetun lain
(699/2004) soveltamisalan piiriin kuuluvaa
ryhmittymän omistusyhteisöä. Edellä tässä
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pykälässä mainituilla yrityksillä tarkoitetaan
tämän lain 12 a luvun 1 §:ssä määriteltyä
emoyritystä, tytäryritystä, vakuutusyritystä,
ulkomaista jälleenvakuutusyritystä ja kol-
mannen maan vakuutusyritystä.

2 luku

Vakuutusyhdistyksen perustaminen

1 §
— — — — — — — — — — — — —
Vähintään yhdellä perustajista on oltava
asuinpaikka tai, jos perustaja on oikeushen-
kilö, kotipaikka Euroopan talousalueella, jol-
lei Vakuutusvalvontavirasto myönnä tästä
poikkeusta. Poikkeus voidaan myöntää, jos se
ei vaaranna vakuutusyhdistyksen tehokasta
valvontaa eikä vakuutusyhdistyksen hoita-
mista terveiden ja varovaisten liikeperiaattei-
den mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — —

6 luku

Vakuutusyhdistyksen johto

3 §
Vähintään yhdellä hallituksen jäsenistä ja
toimitusjohtajalla on oltava asuinpaikka Eu-
roopan talousalueella, jollei Vakuutusvalvon-
tavirasto myönnä tästä poikkeusta. Poikkeus
voidaan myöntää, jos se ei vaaranna vakuu-
tusyhdistyksen tehokasta valvontaa eikä va-
kuutusyhdistyksen hoitamista terveiden ja
varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti.
Vakuutusyhdistyksen hallituksen ja toimi-
tusjohtajan tulee johtaa vakuutusyhdistystä
ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovais-
ten liikeperiaatteiden mukaisesti. Hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan on oltava hyvä-
maineisia ja heillä tulee olla sellainen yleinen
vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutus-
yhdistyksen toiminnan laatuun ja laajuuteen
katsoen on tarpeen.
Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai lii-
ketoimintakieltoon määrätty henkilö ei voi
olla hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä
eikä toimitusjohtajana.
Vakuutusyhdistyksen on ilmoitettava edel-
lä 2 momentissa tarkoitettujen hallintohenki-
löidensä muutoksista viipymättä Vakuutus-
valvontavirastolle.

Mitä edellä 2—4 momentissa säädetään
vakuutusyhdistyksen hallintohenkilöistä, so-
velletaan vastaavasti vakuutusomistusyhtei-
söön.

3 a §
Vakuutusyhdistyksen toimitusjohtaja ja hä-

nen sijaisensa eivät saa olla vakuutusyhdis-
tyksen kanssa samaan konserniin tai rahoitus-
ja vakuutusryhmittymien valvonnasta anne-
tussa laissa tarkoitettuun ryhmittymään kuu-
luvan luottolaitoksen tai sijoituspalveluyri-
tyksen toimitusjohtajana tai tämän sijaisena.

10 luku

Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja vastuu-
velan kattaminen

4 a §
Vakuutusyhdistyksellä ja vakuutusomis-

tusyhteisöllä on oltava yhdistyksen toiminnan
laatuun ja laajuuteen nähden riittävä sisäinen
valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestel-
mät. Vakuutusvalvontavirasto antaa tarkem-
mat määräykset sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämisestä.

9 b §
— — — — — — — — — — — — —
Jos vakuutusyhdistyksen tai vakuutusomis-

tusyhteisön konserniin kuuluu luottolaitos tai
sijoituspalveluyritys, konsernitilinpäätös voi-
daan laatia tämän luvun estämättä siten kuin
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetun lain 4 luvussa säädetään, jos se
on tarpeen oikean ja riittävän kuvan saami-
seksi konsernin toiminnan tuloksesta ja ta-
loudellisesta asemasta.

11 luku

Voitonjako ja yhdistyksen varojen muu
käyttö

8 §
Vakuutusyhdistyksen kanssa samaan kon-

serniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun
ryhmittymään kuuluvalle yhteisölle annetta-
vaa luottoa ja tällaiseen yhteisöön sijoitta-
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mista koskevat merkittävät tai periaatteelliset
päätökset on tehtävä vakuutusyhdistyksen
hallituksessa.
Mitä 1 momentissa säädetään luoton anta-
misesta, sovelletaan vastaavasti takauksen
antamiseen tai muuhun vakuuden asettami-
seen toisen antaman luoton maksamisesta.

12 luku

Vakuutusyhdistyksen valvonta

4 §
— — — — — — — — — — — — —
Mitä 3 momentissa säädetään Vakuutus-
valvontaviraston oikeudesta tarkastaa vakuu-
tusyhdistyksen ja sen tytäryhteisön liikettä ja
muuta toimintaa, sovelletaan vastaavasti suo-
malaiseen vakuutusomistusyhteisöön ja sen
tytäryhteisöön.

5 §
— — — — — — — — — — — — —
Vakuutusyhdistyksen ja suomalaisen va-
kuutusomistusyhteisön on annettava sosiaali-
ja terveysministeriölle ja Vakuutusvalvonta-
virastolle niiden määräämässä kohtuullisessa
ajassa toiminnastaan muitakin kuin 1 mo-
mentissa tarkoitettuja tietoja, jotka ovat tar-
peen tässä laissa säädettyjen tehtävien suo-
rittamiseksi. Mitä edellä tässä momentissa
säädetään vakuutusyhdistyksestä ja suomalai-
sesta vakuutusomistusyhteisöstä, sovelletaan
vastaavasti rahoitus- ja vakuutusryhmittymi-
en valvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun
rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvaan
kotimaiseen tai ulkomaiseen yritykseen sil-
loin, kun virasto on mainitussa laissa tarkoi-
tettu koordinoiva valvontaviranomainen tai
virasto muuten suorittaa sille mainitun lain
perusteella kuuluvia tehtäviä.

12 a luku

Vakuutusyritysryhmän lisävalvonta

1 §
Tässä luvussa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
4) osakasyrityksellä emoyritystä tai sellais-
ta oikeushenkilöä, jolla on omistusyhteys
toisessa yrityksessä taikka yritystä, joka on
sidoksissa toiseen yritykseen luottolaitostoi-

minnasta annetun lain (1607/1993) 5 §:n
2 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetulla
tavalla;
5) sidosyrityksellä tytäryritystä tai sellaista

yritystä, jossa oikeushenkilöllä on omistusyh-
teys taikka yritystä, joka on sidoksissa toiseen
yritykseen luottolaitostoiminnasta annetun
lain 5 §:n 2 momentin 2 tai 3 kohdassa
tarkoitetulla tavalla;
— — — — — — — — — — — — —
10) monialaomistusyhteisöllä emoyritystä,
joka ei ole vakuutusyritys, kolmannen maan
vakuutusyritys, ulkomainen jälleenvakuutus-
yritys, vakuutusomistusyhteisö eikä rahoitus-
ja vakuutusryhmittymien valvonnasta anne-
tussa laissa tarkoitettu ryhmittymän omis-
tusyhteisö ja jonka tytäryrityksistä vähintään
yksi on tässä laissa tarkoitettu vakuutusyh-
distys.

5 §
Tämän luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoi-

tetun vakuutusyhdistyksen lisävalvontaa var-
ten yhdistyksen on laadittava mukautettu
vakavaraisuuslaskelma, johon on otettava
mukaan sellaiset vakuutusyhdistyksen si-
dosyritykset, jotka ovat vakuutusyrityksiä,
vakuutusomistusyhteisöjä, kolmannen maan
vakuutusyrityksiä, ulkomaisia jälleenvakuu-
tusyrityksiä tai luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain mukaisia luotto- tai rahoituslaitoksia
tai sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa
(579/1996) tarkoitettuja sijoituspalveluyrityk-
siä. Lisäksi laskelmassa on otettava huomioon
muutkin 2 §:n 4 momentissa tarkoitettuun
vakuutusyritysryhmään kuuluvat yritykset si-
ten kuin ministeriön asetuksella tarkemmin
säädetään. Laskelma on toimitettava Vakuu-
tusvalvontavirastolle tilinpäätöstietojen yh-
teydessä siten kuin virasto tarkemmin määrää.
— — — — — — — — — — — — —

6 §
Tämän luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoi-

tetun vakuutusyhdistyksen emoyrityksenä
olevan suomalaisen vakuutusomistusyhteisön
on laadittava lisävalvontaa varten mukautettu
vakavaraisuuslaskelma, johon on otettava
mukaan sellaiset emoyrityksen sidosyritykset,
jotka ovat vakuutusyrityksiä, vakuutusomis-
tusyhteisöjä, kolmannen maan vakuutusyri-
tyksiä, ulkomaisia jälleenvakuutusyrityksiä
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tai luottolaitostoiminnasta annetun lain mu-
kaisia luotto- tai rahoituslaitoksia tai sijoitus-
palveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitet-
tuja sijoituspalveluyrityksiä. Lisäksi laskel-
massa on otettava huomioon muutkin 2 §:n 4
momentissa tarkoitettuun vakuutusyritysryh-
mään kuuluvat yritykset siten kuin ministe-
riön asetuksella tarkemmin säädetään. Jos
vakuutusyhdistyksen emoyrityksenä on muu
2 §:n 2 momentissa tarkoitettu yritys kuin
suomalainen vakuutusomistusyhteisö, ryh-
mään kuuluvan vakuutusyhdistyksen on laa-
dittava kyseinen laskelma. Laskelma on toi-
mitettava Vakuutusvalvontavirastolle tilin-
päätöstietojen yhteydessä siten kuin virasto
tarkemmin määrää.
— — — — — — — — — — — — —

8 §
— — — — — — — — — — — — —
Tässä pykälässä tarkoitettuja liiketoimia ei

saa tehdä ehdoin, jotka poikkeavat toisistaan
riippumattomien osapuolten välillä samanlai-
sissa liiketoimissa yleisesti noudatetuista eh-
doista. Mitä tässä momentissa säädetään, ei
sovelleta konserniyritysten tarvitsemien hal-
linnollisten palvelujen hankkimiseen konser-
niin kuuluvalta yritykseltä eikä emoyrityksen
tytäryritykselle myöntämiin pääoma- ja de-
bentuurilainoihin, jotka ovat tarpeen tytäryri-
tyksen pääomarakenteen vahvistamiseksi.

Tämä laki tulee voimaan 5 päivänä elo-
kuuta 2004.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos
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Lak i

N:o 710

henkilöstörahastolain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1989 annetun henkilöstörahastolain (814/1989) 3 §:n 1
momentti, 5 §:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti, 13 §:n 3 momentti, 18 §, 27 §:n 1 momentti,
54 §:n 2 momentti ja 60 a §,
sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 1 momentti ja 7 §:n 3 momentti laissa 344/1999, 5 §:n 1
momentti, 27 §:n 1 momentti ja 60 a § laissa 499/2002, sekä 18 § laissa 1145/1999, sekä
lisätään lakiin uusi 14 a §, 15 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 344/1999,
uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 17 §:ään uusi 2 momentti
ja 53 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 4 momentti seuraavasti:

3 §

Jäsenet ja oikeuskelpoisuus

Henkilöstörahastoon kuuluu yrityksen tai
viraston koko henkilöstö, jollei 14 §:stä muu-
ta johdu. Rahastoon voi liittyä jäseniksi myös
14 a §:ssä tarkoitettuja samaan konserniin
kuuluvan yrityksen työntekijöitä. Henkilöstö-
rahaston jäsenet eivät vastaa henkilökohtai-
sesti rahaston velvoitteista, eikä jäsenyyteen
saada liittää henkilökohtaisia velvoitteita.
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Perustamisedellytykset

Yritykseen tai virastoon, jonka henkilös-
töön kuuluu vähintään 30 henkilöä, voidaan
perustaa henkilöstörahasto siten kuin tässä
laissa säädetään. Rahasto voidaan perustaa
myös tällaisen yrityksen tai viraston tulosyk-
sikköön, jonka henkilöstöön kuuluu vähintään
10 henkilöä. Kahteen tai useampaan yrityk-
seen voidaan perustaa yhteinen henkilöstöra-
hasto vain, jos yritykset kuuluvat samaan

konserniin. Tällaiseen konsernirahastoon voi
kuulua myös ulkomaisen tytäryrityksen hen-
kilöstö, edellyttäen että sen emoyritys on
suomalainen. Myös ulkomaisen yrityksen
Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen henki-
löstö voi perustaa oman henkilöstörahaston
taikka se voi kuulua suomalaisen yrityksen
henkilöstön kanssa yhteiseen henkilöstöra-
hastoon, edellyttäen että yritykset kuuluvat
samaan konserniin ja niiden henkilöstö saman
voittopalkkiojärjestelmän piiriin. Mitä jäljem-
pänä säädetään yrityksen henkilöstöstä, so-
velletaan vastaavasti tässä tarkoitettuihin tu-
losyksiköihin, konserneihin ja sivuliikkeisiin
kuuluvaan henkilöstöön.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Yrityksen tai viraston päätökset

— — — — — — — — — — — — —
Voittopalkkioerän määräytymisperusteista

tai niiden muutoksista yrityksen tai viraston
on päätettävä ennen sen ajanjakson alkua,
jolta voittopalkkioerä suoritetaan. Erityisestä
syystä yritys tai virasto voi pidentää tuota
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aikaa kahdella kuukaudella. Voittopalkkio-
erän määräytymisperusteita koskeva asia on
ennen päätöstä käsiteltävä 6 §:ssä säädetyllä
tavalla.

13 §

Muut ilmoitukset

— — — — — — — — — — — — —
Rahaston on ilmoitettava työministeriölle
myös voittopalkkioerän määräytymisperus-
teista ja niiden muutoksista. Jos rahastossa on
jäseninä lain 14 a §:n mukaan rahastoon
liittyneitä henkilöitä, rahaston tulee myös
näiden osalta esittää selvitys, että rahastoon
siirrettäväksi tarkoitetun voittopalkkion mää-
räysperusteet täyttävät lain 2 §:n 2 momentin
vaatimukset.

14 a §

Oikeus liittyä rahaston jäseneksi

Rahaston säännöissä voidaan määrätä, että
samaan konserniin ja saman voittopalkkiojär-
jestelmän piiriin kuuluvien yritysten työnte-
kijöillä on oikeus liittyä konsernin piirissä
toimivan rahaston jäseniksi, jos kyseiset
yritykset rahaston sääntöjen mukaan voisivat
olla mukana rahastossa. Liittymisoikeutta ei
kuitenkaan ole, jos rahaston jäsenistä vähin-
tään 50 prosenttia on tämän pykälän perus-
teella rahastoon liittyneitä. Liittymisen tar-
kemmista ehdoista ja menettelytavoista mää-
rätään rahaston säännöissä.
Liittyneillä jäsenillä on rahastossa samat
oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin
jäsenillä.

15 §

Jäsenyyden alkaminen ja päättyminen

— — — — — — — — — — — — —
Rahastoon 14 a §:n mukaan liittyvien
työntekijöiden jäsenyys alkaa liittymistä seu-
raavan tilikauden alusta. Säännöissä voidaan
määrätä muusta ajankohdasta. Jäsenyys alkaa
kuitenkin viimeistään rahastoon liittymistä
seuraavan konsernin toisen tilikauden alusta.
— — — — — — — — — — — — —

17 §

Rahasto-osuudet

— — — — — — — — — — — — —
Rahastoon 14 a §:n mukaan liittyneiden

jäsenten tämän lain mukaisesti määräytyneet
voittopalkkio-osuudet liitetään, jollei 18 §:stä
muuta johdu, heidän rahasto-osuuksiinsa. Ra-
haston tehtävänä on ilmoittaa liittyneiden
jäsenten nimet heidän työnantajayrityksilleen,
joiden tulee maksaa edellä mainitut voitto-
palkkio-osuudet rahastoon. Rahasto-osuuk-
siin sovelletaan tämän lain säännöksiä.

18 §

Yhteispääoma

Henkilöstörahaston säännöissä voidaan
määrätä, että osa rahaston vastaanottamista
voittopalkkioeristä ja rahaston ylijäämä tai
sen osa voidaan siirtää rahaston yhteispää-
omaan, jota rahasto käyttää jäsentensä kou-
lutukseen ja muuhun jäseniä yhteisesti hyö-
dyttävään tarkoitukseen. Yhteispääomasiirto
koskee myös rahastoon 14 a §:n mukaan
liittyneiden voittopalkkio-osuuksia. Jos jäsen
käyttää hänelle kuuluvaa 17 a §:ssä säädettyä
oikeutta nostaa osuutensa voittopalkkioerään
käteisenä, voidaan rahaston säännöissä rajoit-
taa tällaisen jäsenen oikeutta käyttää hyväk-
seen yhteispääomalla hankittuja jäsenetuja.

27 §

Osuuden suorittaminen työsuhteen ja vir-
kasuhteen päätyttyä

Riippumatta siitä, mitä säännöissä määrä-
tään rahasto-osuuden nostamisesta, osuus on
suoritettava neljän kuukauden kuluessa seu-
raavasta arvonmäärityspäivästä luettuna siitä:
1) kun työsuhteen tai virkasuhteen päätty-

misestä on kulunut yksi yrityksen tai viraston
täysi tilikausi jäsenen irtisanottua työsopi-
muksensa tai virkasuhteensa taikka työnan-
tajan irtisanottua tai purettua jäsenen työso-
pimuksen tai virkasuhteen työntekijän tai
virkamiehen menettelystä johtuvasta syystä;
2) kun jäsenen työsuhde tai virkasuhde on

päättynyt muusta kuin 1 kohdassa tarkoite-
tusta syystä tai jäsen on kuollut;

2012 N:o 710



3) kun ulkomaisen tytäryrityksen palveluk-
sessa ulkomailla työskennelleen jäsenen työ-
suhde on päättynyt; tai
4) kun 14 a §:n mukaan rahastoon liittynyt
jäsen ei enää kuulu sellaisen voittopalkkiojär-
jestelmän piiriin, josta voitaisiin siirtää voit-
topalkkio-osuuksia hänen rahasto-osuuteensa.
— — — — — — — — — — — — —

53 §

Päätös rahasto-osuuksien siirtämisestä

— — — — — — — — — — — — —
Jos rahasto-osuuksien siirto tapahtuu sa-
man konsernin sisällä, siirtyvien henkilöiden
keskuudessa ei tarvitse järjestää äänestystä
rahasto-osuuksien siirrosta eikä siirtyvillä
henkilöillä ole oikeutta nostaa rahasto-osuut-
taan. Jos rahasto-osuudet saman konsernin
sisällä siirretään vastaanottavan yrityksen
olemassa olevaan rahastoon, sulautuvan ra-
haston kokouksen tulee päättää rahasto-
osuuksien siirrosta vähintään kahden kolmas-
osan äänten enemmistöllä.

54 §

Varojen siirtäminen

— — — — — — — — — — — — —
Jollei 53 §:n 4 momentista muuta johdu,
niille siirtyville henkilöille, jotka ovat äänes-
tyksessä vastustaneet rahasto-osuuksien siir-
tämistä, on suoritettava heidän rahasto-osuu-
tensa siten kuin 27 §:ssä säädetään. Vaatimus
tästä on esitettävä rahaston hallitukselle 30

päivän kuluessa siitä, kun ehdotus rahasto-
osuuksien siirtämisestä on äänestyksessä hy-
väksytty. Jollei vaatimusta tehdä määräajassa,
tässä momentissa tarkoitettujen työntekijöi-
den rahasto-osuus siirretään uuteen rahastoon.

60 a §

Tietojenantovelvollisuus

Yritys tai virasto on velvollinen antamaan
henkilöstörahastolle kaikki ne tiedot, joita
tarvitaan rahaston perustamiseen, jäsenrekis-
terin ylläpitämiseen, rahasto-osuuksien las-
kentaan ja maksamiseen sekä rahaston muu-
hun hallinnointiin. Jos rahaston jäsenenä on
5 §:n 1 momentissa tarkoitetun ulkomaisen
yrityksen palveluksessa olevia henkilöitä,
suomalainen emoyritys ja Suomessa rekiste-
röity sivuliike ovat velvollisia huolehtimaan,
että rahasto saa edellä tarkoitetut tiedot. Jos
rahaston jäsenenä on 14 a §:n mukaan
rahastoon liittyneitä henkilöitä, tietojenanto-
velvollisuus on näiden työnantajayrityksillä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2004.
Rahastoon 14 a §:n mukaan liittyneen

jäsenen tämän lain mukaisesti määräytynyt
voittopalkkio-osuus vuodelta 2004 voidaan
siirtää rahastoon ja liittää hänen rahasto-
osuuteensa, jos rahaston sääntöihin on tehty
tarvittavat muutokset viimeistään 31 päivänä
joulukuuta 2004 ja rahaston jäsenyys sään-
töjen mukaan alkaa viimeistään 1 päivänä
tammikuuta 2005.

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri Antti Kalliomäki
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