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rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 9 §:n

2 momentti ja 16 §:n 1 ja 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 9 §:n 2 momentti ja 16 §:n 3 momentti laissa 886/2008 ja 16 §:n

1 momentti laissa 132/2007, sekä
lisätään lakiin siitä lailla 886/2008 kumotun 35 §:n tilalle uusi 35 § seuraavasti:

9 §

Ryhmittymän ja sen omistusyhteisön tunnista-
minen

— — — — — — — — — — — — —
Jos Finanssivalvonta katsoo ryhmittymän

kuuluvan tai lakanneen kuulumasta tämän
lain soveltamisalan piiriin, sen on kuultuaan
muita keskeisiä valvontaviranomaisia tehtävä
tästä päätös ja ilmoitettava se:

1) ryhmittymän johdossa olevalle yrityk-
selle;

2) ryhmittymään kuuluville säännellyille
yrityksille, joiden kotipaikka on Suomessa;

3) muille keskeisille valvontaviranomai-
sille;

4) Euroopan komissiolle;
5) Euroopan valvontaviranomaisen (Eu-

roopan pankkiviranomainen) perustamisesta
sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttami-
sesta ja komission päätöksen 2009/78/EY ku-
moamisesta annetun Euroopan parlamentin ja

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 54
artiklassa tarkoitetulle Euroopan valvontavi-
ranomaisten yhteiskomitealle.
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Yleissäännös riskien hallinnasta

Ryhmittymän emoyrityksellä on oltava
ryhmittymän tehokkaan riskienhallinnan
mahdollistava luotettava hallinto, ryhmitty-
män toimintaan nähden riittävä sisäinen val-
vonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät
sekä riittävät järjestelyt ja suunnitelmat ryh-
mittymän toiminnan tervehdyttämiseksi tai
ryhmittymän purkamiseksi. Ryhmittymän
toiminnan tervehdyttämisestä säädetään li-
säksi 25 §:ssä.
— — — — — — — — — — — — —

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä, luotettavaa hallintoa koske-
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vista vaatimuksista sekä ryhmittymän toimin-
nan tervehdyttämistä tai ryhmittymän purka-
mista koskevista järjestelyistä ja suunnitel-
mista.

35 §

Säännellyn yrityksen kuuluminen kolmannen
maan rahoitus- ja vakuutusryhmittymään

Finanssivalvonnan on tehtävä luottolaitos-
toiminnasta annetun lain 39 §:n 2 momen-
tissa tai sijoituspalveluyrityksistä annetun
lain 40 §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös,
jos luottolaitos tai sijoituspalveluyritys kuu-
luu sellaiseen rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mään, jonka ylimmän emoyrityksen koti-
paikka on muussa kuin ETA-valtiossa ja
säännellyn yrityksen ylin ETA-valtiossa si-
jaitseva emoyritys täyttää tämän lain 6 §:n 1
tai 2 momentissa säädetyt edellytykset.

Finanssivalvonnan on ennen 1 momentissa

tarkoitetun päätöksen tekemistä pyydettävä
lausunto rahoitus- ja vakuutusryhmittymään
kuuluvien, toisessa ETA-valtiossa säännelty-
jen yritysten valvonnasta vastaavilta ulko-
maan viranomaisilta. Finanssivalvonnan on
lisäksi tehtyään 1 momentissa tarkoitetun
päätöksen ilmoitettava siitä näille viranomai-
sille ja Euroopan valvontaviranomaisten yh-
teiskomitealle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuun rahoitus- ja
vakuutusryhmittymään kuuluvan, toisessa
ETA-valtiossa säännellyn yrityksen valvon-
nasta vastaava viranomainen ei yhdy Finans-
sivalvonnan 1 momentin nojalla tekemään
päätökseen, Finanssivalvonta voi saattaa
asian Euroopan valvontaviranomaisten käsi-
teltäväksi siten kuin Finanssivalvonnasta an-
netun lain 50 b §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulu-
kuuta 2011.
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