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Laki
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

24 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 886/2008, sekä
muutetaan 18 §:n h kohta, 21 ja 23 §, 24 §:n 2 momentti ja 26 §,
sellaisina kuin ne ovat, 18 §:n h kohta laissa 312/2015, 21 § laeissa 622/2014 ja

312/2015 sekä 23 §, 24 §:n 2 momentti ja 26 § laissa 886/2008, seuraavasti:

18 §

Ryhmittymään kuuluvien yritysten omien varojen ja omien varojen vähimmäismäärän 
laskeminen

Sovellettaessa tämän luvun säännöksiä ryhmittymään kuuluvan yrityksen omilla varoil-
la ja omien varojen vähimmäismäärällä tarkoitetaan:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
h) vakuutusyhtiölain 12 luvun mukaista vakavaraisuuspääomavaatimuksen kattamisek-

si hyväksyttävää omaa varallisuutta ja 11 luvun mukaista vakavaraisuuspääomavaatimus-
ta, jos kyseessä on tämän lain 2 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettu vakuutusomistus-
yhteisö tai palveluyritys taikka sellaisen ryhmittymän omistusyhteisö, jossa vakuutustoi-
mialan osuus on 4 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaisesti laskettuna suurempi kuin rahoi-
tustoimialan osuus;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

21 §

Asiakasriskit 

Ryhmittymän asiakasriskeihin sovelletaan, mitä EU:n vakavaraisuusasetuksessa ja
luottolaitostoiminnasta annetun lain 10 luvun 11 §:ssä säädetään konsolidoiduista asiakas-
riskeistä ja valtiovarainministeriön asetuksenantovaltuudesta. Tämän lain 3 §:n 3 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitettuun ryhmittymään sovelletaan lisäksi talletuspankkien yhteenliit-
tymästä annetun lain 19 §:ää.

Asiakasriskejä eivät ole vakuutusyhtiölain 6 luvun 20 c §:ssä tarkoitetut sijoitussidon-
naisen vakuutuksen arvonkehityksen määräävät sijoituskohteet.

Ryhmittymän emoyrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle neljännesvuosittain
tiedot, jotka ovat tarpeen ryhmittymän asiakasriskien valvomiseksi.
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23 § 

Muiden riskikeskittymien valvonta

Ryhmittymän emoyrityksen on seurattava ryhmittymän kiinteistö- ja osakeomistuksia,
laadittava näille strategia ja asetettava kokonaisomistuksille sisäiset rajat. Lisäksi ryhmit-
tymän emoyrityksen on seurattava ryhmittymän liiketoimiin sisältyviä maa-, valuutta-
kurssi-, korko- ja toimialariskejä sekä asetettava niille sisäiset rajat. Ryhmittymän emo-
yrityksen on ilmoitettava Finanssivalvonnalle vähintään vuosittain tiedot, jotka ovat tar-
peen näistä kokonaisomistuksista ja riskeistä aiheutuvien keskittymien valvomiseksi.

24 §

Keskinäisten liiketoimien valvonta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä vähintään vuosittain. Edellytyksenä

on lisäksi, jollei Finanssivalvonta ole määrännyt muuta ryhmittymäkohtaista ilmoitusra-
jaa, että liiketoimien arvo tai osana yhtä taloudellista tointa toteutettujen tai vuoden aikana
keskenään samanlajisten liiketoimien yhteenlaskettu arvo ylittää:

1) 30 miljoona euroa tai viisi prosenttia liiketoimen osapuolena olevan pienemmän ra-
hoitus- tai vakuutusalan yrityksen tai ryhmittymän omistusyhteisön omista varoista; il-
moitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä alle miljoonan euron liiketoimista; tai

2) miljoona euroa, jos yhtenä liiketoimen osapuolena on muu ryhmittymään kuuluva
yritys kuin rahoitus- tai vakuutusalan yritys tai ryhmittymän omistusyhteisö.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

26 §

Tarkemmat määräykset

Finanssivalvonta voi antaa finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuu-
tusyritysten ja sijoituspalveluyritysten 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 neuvoston direktiivien 98/78/EY ja 2000/12/EY muuttamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY ja Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivin 2002/87/EY täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla riski-
keskittymän ja ryhmänsisäisten liiketoimien määritelmien tarkentamisesta ja lisävalvon-
nan yhteensovittamisesta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2303 vaa-
timusten täyttämiseksi tarvittavia tarkempia määräyksiä tämän luvun säännösten sovelta-
misesta sekä valvonnan kannalta tarpeellisia tarkempia määräyksiä 19 §:n 2 momentissa,
21 §:n 3 momentissa sekä 23 ja 24 §:ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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