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RATA TIEDOTTAA -TIEDOTE 5/2003

SISÄLLYSLUETTELO

IAS-TILINPÄÄTÖSINFORMAATION TAVOITTEENA TUKEA SIJOITTAJAN PÄÄTÖKSENTE-
KOA

Toisin kuin nykyisissä kansallisissa tilinpäätöstä ohjaavissa säännöksissä IAS-standardeissa
korostetaan tilinpäätösinformaation tuottamista sijoittajien taloudellista päätöksentekoa
varten. Informaation tulee olla ymmärrettävää, merkityksellistä, luotettavaa ja vertailukel-
poista. Nykyisessä kansallisessa tilinpäätöskäytännössä korostetaan tilikauden tuloksen in-
formaatiota.

IAS-TILINPÄÄTÖS VAIN OSALLE LUOTTOLAITOKSIA PAKOLLINEN

Velvollisuus laatia tilinpäätös IAS-standardien mukaisesti koskee luottolaitoksista vain
pörssinoteerattujen yhtiöiden konsernitilinpäätöksiä. Muut luottolaitokset ja sijoituspalvelu-
yritykset voivat laatia tilinpäätöksensä kansallisten tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti taik-
ka vapaaehtoisesti IAS-standardien mukaisesti.

NORDEAN TAVOITE ORGANISOITUA EUROOPPAYHTIÖKSI: VALVONTA KESKITTYY
RUOTSIIN

Nordea AB:n tarkoitus on muuttua eurooppayhtiöksi. Konsernin valvonta on keskittymässä
Ruotsiin. Muille pohjoismaisille valvontaviranomaisille on jäämässä kussakin maassa ole-
van sivukonttoriverkoston maksuvalmiuden, menettelytapojen ja markkinoiden yleisen edun
valvonta. Tällä hetkellä kukin pohjoismainen valvoja valvoo omassa maassaan olevaa Nor-
dean tytärpankkia. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan vuonna 2005.

TEHOKAS MARKKINAKURI EDELLYTTÄÄ PÄÄOMAVAATIMUSTEN JULKISTAMISTA

Suomen Pankin, Ratan ja valtiovarainministeriön mielestä on suhdannevaihteluihin varau-
tumisen kannalta tärkeää, että valvottavilla on  vähimmäisvakavaraisuuden ylittäviä pusku-
reita ulkopuolisista tekijöistä johtuvien pääomatarpeiden kattamiseksi.

VAKAVARAISUUTTA KOSKEVASSA DIREKTIIVILUONNOKSESSA PYRITTY OTTAMAAN
HUOMIOON EU:N ERITYISPIIRTEET

Euroopan komissio on julkistanut ehdotuksensa vakavaraisuusvaatimuksia ja suuria asiakas-
riskejä koskeviksi direktiiviluonnoksiksi. Direktiiviluonnokset ovat lausunnolla, ja niiden
lausuntoaika päättyy 22.10.2003.

RAHOITUSTARKASTUS ARVIO VALVOTTAVIEN RISKINKANTOKYKYÄ
SÄÄNNÖLLISESTI

Yksi Ratan tärkeimpiä tehtäviä on varmistaa, että valvottava ei ota niin suuria riskejä, että
sen vakavaraisuus vaarantuu. Rata arvioi säännöllisesti valvottavan riskien suuruutta sekä
vakavaraisuuden riittävyyttä suhteessa näihin riskeihin.



2 (31)

30.9.2003

TYYTYVÄISYYS RATAAN LISÄÄNTYNYT

Rahoitustarkastus on onnistunut tavoitteissaan aiempaa paremmin. Samoin Rataan liitetyt
myönteiset mielikuvat ovat jonkin verran vahvistuneet. Tämä ilmenee juuri valmistuneesta
Rahoitustarkastuksen yhteisökuvatutkimuksesta.

LISTATUN YHTIÖN OSTAMINEN

Arvopaperimarkkinalaki (AML) edellyttää, että osakkeenomistajia kohdellaan tasavertai-
sesti sekä julkisessa ostotarjouksessa että lunastustarjouksessa. Sekä julkisen ostotarjouksen
että AML:n mukaisen lunastustarjouksen hyväksyminen on kohdeyhtiön osakkeenomista-
jalle vapaaehtoista. Rata valvoo AML:n osto- ja lunastustarjoussäännöstön noudattamista.

RAHOITUSTARKASTUS KANNATTAA TYÖRYHMÄN EHDOTUSTA UUDEKSI
OSAKEYHTIÖLAIKSI

Ratan näkemyksen mukaan uudistuksen peruslinjaukset ovat hyvin harkittuja. Rata painot-
taa, että ehdotuksen jatkovalmisteluissa olisi erityisesti otettava huomioon EU:ssa jo tehty
työ, Ratan valvottavien ja listayhtiöiden tilintarkastuspakon tärkeys, yhtiöiden maksukyvyn
arviointiperiaatteiden merkitys sekä osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain suhde.

ARVOPAPERILAUTAKUNNAN RATKAISUJA

Tähän artikkeliin on poimittu arvopaperilautakunnan keväällä 2003 ratkaisemista tapauk-
sista ne, joilla saattaa olla markkinoilla laajempaakin merkitystä. Selostukset ovat lyhen-
nettyjä ja ne pyrkivät kuvaamaan vain kunkin tapauksen oleellisia asio ita.

TAPAHTUMAKATSAUS

Rata antoi kaksi epävirallista huomautusta
Tutkintapyyntöjä poliisille
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Pörssiyhtiöiden tilinpäätösinformaation näkökulma muuttuu

IAS-TILINPÄÄTÖSINFORMAATION TAVOITTEENA TUKEA SIJOITTAJAN PÄÄTÖKSENTE-
KOA

Syyskuussa 2002 voimaan tullut IAS-(IFRS)-asetus tukee johdonmukaisesti tavoitetta luoda Eurooppaan
kilpailukykyiset ja tehokkaasti toimivat pääomamarkkinat. Jotta eri jäsenmaissa toimivat sijoittajat voisi-
vat tehdä sijoituspäätöksiä kaikkialla Euroopassa, tilinpäätösinformaation tulee olla vertailukelpoista,
luotettavaa ja läpinäkyvää. IAS-standardien mukaisen tilinpäätösinformaation ensisijaisena tavoitteena
onkin tukea sijoittajien päätöksentekoa. Tämän taas voidaan perustellusti olettaa lisäävän Euroopan arvo-
paperimarkkinoiden tehokkuutta.

IAS-normisto nojautuu angloamerkikkalaiseen tilinpäätösperinteeseen, ja standardien teoreettiset perus-
teet julkistettiin vuonna 1989. Sijoittajien tarvitsemalle tilinpäätösinformaatiolle asetetaan yleiset infor-
maation käyttökelpoisuuden vaatimukset. Informaation tulee olla ymmärrettävää, merkityksellistä, luo-
tettavaa ja vertailukelpoista. Taloudellisten päätösten yhteydessä näistä ominaisuuksista korostuvat tiedon
merkityksellisyys ja luotettavuus.

Suomessa nykyisen, vuodelta 1973 peräisin olevan kirjanpitolain perustana on professori Martti Saarion
kehittämä meno tulon kohdalle -periaate. Tilinpäätöksen tavoitteena on ensisijaisesti tuottaa informaatiota
siitä, kuinka tilikauden tulos on syntynyt. Taseella on merkitys enneminkin laskelmana, jolla siirretään
omaisuuseriä ja pääomia tilikaudelta toiselle. Huolimatta tilinpäätösdirektiiveistä Suomen kirjanpitolaissa
on edelleen mainittu meno tulon kohdalle -periaate.

IAS-tilinpäätöksiin siirtyminen yhdellä kertaa kaikkialla Euroopassa on suuri hanke. Tällä hetkellä on
vaikeaa tai jopa mahdotonta ennustaa, millaisessa tilanteessa vuoden 2005 jälkeen ollaan, kun kaikki
pörssiyritykset ovat laatineet ensimmäisen IAS-tilinpäätöksensä. Se, päästäänkö asetettuihin markkino i-
den tehokkuutta lisääviin tavoitteisiin ja missä vaiheessa, antaa tutkimukselle paljon mielenkiintoisia sel-
vitettävää.

TULOSLASKELMAPOHJAISESTA TASEPOHJAISEEN INFORMAATIOON

IAS-standardien teoreettisen viitekehyksen mukaan tilinpäätöksen perustekijät ovat varat, velat, oma pää-
oma, tuotot ja kulut. Sisällöllisesti määritellään vain varat ja velat. Oman pääoman, tuottojen ja kulujen
määritelmät on johdettu näiden perustekijöiden määritelmistä. Tämä voidaan lyhyesti esittää alla olevan
kuvan avulla.
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Standardit ottavat harvoin kantaa itse kirjaamiseen. Lähtökohtana eri standardeissa on se, kuinka peruste-
kijät merkitään tilinpäätökseen.

- Teoreettisten perusteiden lisäksi IAS-normistossa korostuvat erityisesti seuraavat seikat:
- normisto on periaatepohjainen
- johto vastaa informaation tuottamisesta
- tilinpäätöksen tulee antaa oikea kuva yrityksen taloudellisesta asemasta, tuloksesta ja rahavirroista
- olennaisuuden periaatetta tulkitaan sijoittajan tarvitseman informaation näkökulmasta
- sisältöpainotteisuutta korostetaan.

Sisältöpainotteisuus merkitsee sitä, että kirjanpitoratkaisut perustuvat selkeämmin liiketapahtumien talou-
delliselle sisällölle kuin niihin liittyviin juridisiin muotoseikkoihin.

EROT TASE-ERIEN ARVOSTAMISESSA JA TULOKSENLASKENNASSA

Suomen kirjanpitolakia ja IAS-normistoa vertailtaessa on todettava, että tällä hetkellä voimassa oleva laki
poikkeaa standardeista enemmän kuin jos vertailu tehtäisiin sen jälkeen, kun kauppa- ja teollisuusministe-
riön asettaman IAS-sääntelytyöryhmän esittämät muutokset olisi otettu laissa huomioon. Suomalaista
kirjanpitoa siis kehitetään IAS-normiston vaatimusten suuntaan.

KTM:n työryhmän muutosehdotusten jälkeenkin kirjanpitolaissa ja IAS-standardeissa on eroja hankint a-
menon sisällössä, arvostusperiaatteissa, rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisen pakollisuu-
dessa, omaisuuserien arvon alentamisessa, pitkäaikaishankkeiden tuloutuksessa, rahoitusleasingin akti-
voinnin pakollisuudessa ja eläke-etuuksien kirjaamisessa. Erityisesti rahoitusinstrumenttien ns. suojaus-
laskentaa (esimerkiksi suojattaessa saamisia valuuttariskiltä) koskevat määräykset puuttuvat kokonaan
suomalaisesta käytännöstä. Myös konsernitilinpäätöksen laatimisessa on edelleen huomattaviakin eroja.

Kun pörssiyhtiö siirtyy uuteen kirjanpitokäytäntöön, sen tulee esittää erot aikaisempaan käytäntöön siir-
tymishetkellä, joka on 1.1.2004. Erot esitetään omassa pääomassa siten, että yritys laatii oman pääoman ja
tuloksen osalta ns. täsmäytyslaskelmat, joissa osoitetaan kaikki siirtymisestä aiheutuneet erot.

TILINPÄÄTÖSTIEDON ESITTÄMISTAVAN MUUTOKSET

IAS-standardien mukaan tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutok-
sista, rahoituslaskelman sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja liitetiedot. Muutos nykyiseen käytän-
töön on se, että IAS-tilinpäätöksessä on aina laadittava rahoituslaskelma. Toinen muutos on ns. neljäs
tilinpäätöslaskelma eli oman pääoman muutoslaskelma, joka on statukseltaan samanveroinen kuin muut
tilinpäätöslaskelmat. IAS-standardit määrittelevät taseessa ja tuloslaskelmassa esitettävän minimi-
informaation sisällön. Tämän minimi-informaation lisäksi tilinpäätöksen laatijan tulee esittää laskelmissa
lisäeriä oikean kuvan antamiseksi. Varsinaisia kaavoja tilinpäätöslaskelmien laatimiseksi? ei anneta, vaan
tilinpäätöksen laatijan tulee arvioida esittämistapa itse. Segmenttiraportointi muuttaa merkittävästi ul-
koista raportointia. Segmentti-informaatiota tulee antaa sekä liiketoiminnallisten että maantieteellisten
segmenttien perusteella.

SIIRTYMINEN IAS -STANDARDEIHIN PANKKISEKTORILLA

Pankkien taseet sisältävät pääasiassa rahoitusinstrumentteja, minkä vuoksi erityisesti näitä instrumentteja
käsittelevät standardit vaikuttavat pankkien tilinpäätösten sisältöön. Tällä hetkellä pankkitoiminnan ra-
hoitusinstrumentit jakautuvat kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin ja varsinaisen pankkitoimintaan
liittyviin instrumentteihin. Rahoitusinstrumentteja koskevan standardin mukaan rahoitusvarat on jaotelta-
va neljään eri ryhmään eli kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviin rahoitusvaroihin, eräpäivään asti pidet-
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täviin sijoituksiin, pankin myöntämiin lainoihin sekä myytävissä oleviin rahoitusvaroihin. Rahoitusvaro-
jen arvostamisessa suurin muutos koskee myytävissä olevia rahoitusvaroja: ne arvostetaan uudessa käy-
tännössä käypään arvoon. Hankintamenon arvostamisen menetelmä muuttuu siten, että eräpäivään asti
pidettävät ja myönnetyt lainat tulee arvostaa jaksotettuun hankintamenoon sisäisen korkokannan mene-
telmällä.

Lisätietoja antaa
tilinpäätösasiantuntija Virpi Virkkunen, puhelin (09) 183 5355.



6 (31)

30.9.2003

IAS-TILINPÄÄTÖS VAIN OSALLE LUOTTOLAITOKSIA PAKOLLINEN

IAS-asetuksen täytäntöönpano Suomessa merkitsee, että tilinpäätösinformaation esittämisen näkökul-
masta maassa on vuodesta 2005 lähtien erilaisia luottolaitoksia. Yhtäältä on pörssinoteerattuja luottola i-
toksia, joiden on laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS-/IFRS-standardien mukaan. Toisaalta on ei-
pörssinoteerattuja luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä, jotka laativat tilinpäätöksensä kansallisten
tilinpäätösperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi Suomessa saattaa olla luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityk-
siä, jotka vapaaehtoisesti laativat tilinpäätöksensä tai konsernitilinpäätöksensä IAS-/IFRS-standardien
mukaisesti.

Luottolaitoslakiin sisältyvien kirjanpitosäännösten uudistamista linjattiin kauppa- ja teollisuusministeriön
IAS-sääntelytyöryhmässä niin, että toisaalta luottolaitoslakia yhdenmukaistetaan mahdollisimman paljon
kirjanpitolain kanssa ja että toisaalta luottolaitosten kansallisia tilinpäätöksen laadintaperiaatteita yhden-
mukaistetaan vastaamaan keskeisiltä osin IAS-/IFRS-standardeja.

LUOTTOLAITOKSET, JOIDEN ON PAKKO LAATIA KONSERNITILINPÄÄTÖKSENSÄ IAS/IFRS-STANDARDIEN
MUKAISESTI

Niiden luottolaitosten, joiden arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena pörssissä, on laadittava konserni-
tilinpäätöksensä IAS-/IFRS-standardien mukaisesti vuodesta 2005 lähtien. Näiden luottolaitosten tilin-
päätösinformaation sisältöön vaikuttavat IASB:n (International Accounting Standards Board) antamat
standardit ja niiden tulkinnat. Luottolaitosten tulee noudattaa standardeja kaikilta osin, jotta tilinpäätöksiä
voidaan kutsua kansainvälisten standardien mukaisiksi.

IASB on yksityisoikeudellinen organisaatio, jolla ei ole lainsäädäntövaltaa. Tämän vuoksi Euroopan ko-
misson avuksi on perustettu kirjanpitoalan sääntelyyn keskittyvä komitea (Accounting Regulation Com-
mittee, ARC), joka hyväksyy standardit osaksi EU:n lainsäädäntöä. Heinäkuussa tämä komitea hyväksyi
kaikki muut IASB:n julkistamat voimassa olevat standardit ja tulkinnat paitsi  rahoitusinstrumentteja kos-
kevat standardit. Koska luottolaitosten taseet koostuvat lähes kokonaan rahoitusinstrumenteista, niiden
hyväksymisen lykkääntyminen koskee eniten luottolaitoksia. Toisaalta rahoitusinstrumenttien standardien
viivästymiseen vaikuttivat eniten nimenomaan eurooppalaisten pankkien esille nostamat, erityisesti ns.
suojauslaskentaa koskevat ongelmat. Suojauslaskennan nykyisten vaatimusten mukaan suojausinstru-
mentti on kohdistettava suojauskohteena olevaan omaisuuserään, velkaan yms. Tähän IASB on vastannut
antamalla vielä uuden standardeihin liittyvän lisäehdotuksen, joka sallii portfolion korkoriskin suojauk-
sen, minkä puolestaan tulisi vähentää luottolaitoksen omassa pääomassa syntyvää vaihtelua. Rahoitusin-
strumentteja koskeva standardi saataneen voimaan kaikilta osin aikaisintaan vuoden 2004 alkupuolella.

LUOTTOLAITOKSET JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSET, JOTKA VAPAAEHTOISESTI LAATIVAT JOKO KONSERNI-
TAI ERILLISTILINPÄÄTÖKSENSÄ IAS-/IFRS-STANDARDIEN MUKAISESTI

Kauppa- ja teollisuusministeriön IAS-sääntelytyöryhmä lähestyi IAS-/IFRS-tilinpäätösten vapaaehtoista
laatimista hyvin liberaalisti ja otti johtavaksi periaatteekseen ”ei estettä ei pakkoa”. Tämän periaatteen
mukaisesti jokainen yritys voi halutessaan laatia tilinpäätöksensä IAS-/IFRS-standardien mukaisesti.
Tällaisten luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tilinpäätösten valvonta jää tilintarkastajien ja raho i-
tusvalvojien tehtäväksi.

LUOTTOLAITOKSET JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSET, JOTKA LAATIVAT KONSERNI- TAI ERILLISTILIN-
PÄÄTÖKSENSÄ KANSALLISTEN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEIDEN MUKAISESTI

Kun luottolaitos tai sijoituspalveluyritys laatii tilinpäätöksensä kansallisten tilinpäätösperiaatteiden mu-
kaisesti, sen tulee noudattaa sekä kirjanpitolain että luottolaitoslain mukaisia säännöksiä. Keskeiset luo t-
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tolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskevat tilinpäätösnormien muutokset vähentävät niitä eroja, joita
on IAS-standardeja noudattavien ja kansallisia periaatteita noudattavien luottolaitosten välillä. Esimerkik-
si rahoitusinstrumenttien arvostus on kummassakin ryhmässä samanlaista.

TOIMINTAKERTOMUKSEN MERKITYS KANSALLISENSA OHJAUSVÄLINEENÄ LISÄÄNTYY

Koska IAS-/IFRS-standardit eivät ota kantaa toimintakertomuksien sisältöön, niistä tulee se väline, johon
EU:n jäsenmaat voivat säädöksillään vaikuttaa. Luottolaitoslakia koskevan muutosehdotuksen mukaan
kaikki luottolaitokset esittävät mm. vakavaraisuuslaskelmansa toimintakertomuksessaan.

Lisätietoja antaa
tilinpäätösasiantuntija Virpi Virkkunen, puhelin (09) 183 5355.

IAS-ASETUS JA DIREKTIIVIEN MUUTOKSET VAIKUTTAVAT LUOTTOLAITOSSEKTORIN TILINPÄÄTÖSIN-
FORMAATIOON

Kauppa- ja teollisuusministeriön IAS-sääntelytyöryhmän esitys luottolaitoslain ja sen perusteella annetun
asetuksen muutoksiksi valmistui kesäkuussa 2003. Lausunnot työryhmän raporttiin annettiin elokuun
loppuun mennessä, ja tällä hetkellä valmistellaan hallituksen esitystä.

IAS-sääntelytyöryhmän tehtävän taustalla olivat sekä Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston antama
IAS-asetus vuodelta 2002 että tähän asiasisällöltään liittyvät direktiivit. Näitä ovat käypään arvoon ar-
vostamista koskeva direktiivi vuodelta 2001 ja ns. tilinpäätösdirektiivien modernisointidirektiivi tältä
vuodelta. IAS-sääntelytyöryhmän tavoitteena oli uudistaa suomalainen tilinpäätöstä koskeva yleis- ja eri-
tyislainsäädäntö vastaamaan näitä muutoksia.

IAS-asetus on jäsenmaissa sellaisenaan voimaan tulevaa lainsäädäntöä. Asetuksen mukaan kaikkien sel-
laisten Suomen lainsäädännön alaisten yhtiöiden, joiden arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena arvo-
paperimarkkinalain mukaan säännellyillä markkinoilla, tulee tehdä konsernitilinpäätöksensä kansainvä-
listen tilinpäätösstandardien (IAS/IFRS 1) mukaisesti. Jos arvopaperit ovat osakkeita, tämä velvollisuus
syntyy niiden konsernitilinpäätösten osalta, joiden tilikausi alkaa vuoden 2005 alussa. Jos arvopaperit
puolestaan ovat velkakirjoja, vastaava velvollisuus syntyy vasta vuoden 2007 alussa.

                                                
1 IAS, International Accounting Standards. IFRS, International Financial Reporting Standards. Kun IASB (International Ac-
counting Standards Board) antaa uusia standardeja, ne ovat aina IFRS-alkuisia.
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NORDEAN TAVOITE ORGANISOITUA EUROOPPAYHTIÖKSI: VALVONTA KESKITTYY
RUOTSIIN

Rahoitustarkastuksen (Rata) valvottavakentässä on tapahtumassa muutoksia. Nordea-konserni ilmoitti
kesällä hallituksensa tavoitteesta muuttaa Ruotsissa toimiva konsernin emoyhtiö Nordea AB (publ) eu-
rooppayhtiöksi sen jälkeen, kun juridiset, mukaan lukien mm. verotukselliset edellytykset eurooppayhtiön
muodostamiselle ovat olemassa.  EU:n sisällä rajojen yli tapahtuvat fuusiot tulevat yhtiöoikeudellisesti
mahdollisiksi, kun eurooppayhtiötä koskeva asetus tulee voimaan lokakuussa 2004.

Nordean tarkoituksena on toteuttaa muuntumisensa eurooppayhtiöksi vaiheittain. Rakennemuutos aloite-
taan siten, että ensimmäisessä vaiheessa konsernin holdingyhtiönä toimiva pörssiyhtiö Nordea AB muu-
tetaan luottolaitokseksi ja siihen sulautetaan tällä hetkellä Ruotsissa toimiva Nordea Bank Sverige AB
(publ). Tämä vaihe toteutunee jo vuoden 2004 alkupuolella. Sen jälkeen, kun muut edellytykset euroop-
payhtiön muodostamiselle ovat olemassa, Nordean tavoitteena on sulauttaa ruotsalaiseen pankkiin muissa
pohjoismaissa toimivat tytärpankit Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank Norge ASA ja Nordea Bank
Danmark A/S.

Nordean suunnitelma merkitsee sitä, että pankin kotipaikka olisi vastaisuudessa Ruotsi ja että se toimisi
muissa Pohjoismassa sivukonttorirakenteella. Samalla valvontavastuu Nordean valvonnasta siirtyisi EU:n
valvontaperiaatteiden mukaisesti kotivaltion valvojalle eli Ruotsin Finansinspektionille. Ratalle sekä
Tanskan ja Norjan valvontaviranomaisille jäisi kussakin maassa olevan sivukonttoriverkoston maksuva l-
miuden, menettelytapojen sekä markkinoiden yleisen edun valvonta.

Tällä hetkellä kukin pohjoismainen valvoja valvoo omassa maassaan olevaa Nordean tytärpankkia, minkä
lisäksi Ruotsin Finansinspektionen toimii koko konsernin koordinoivana valvojana. Suomessa Nordean
osuus rahoitusmarkkinoista on vajaa 40 %, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa hieman yli 20 %.

Pohjoismaisessa valvojayhteistyössä selvitetään parhaillaan, minkälaisia vaatimuksia Nordean tavoittele-
ma uusi yhtiörakenne asettaa valvojien yhteistyölle yleisesti ja erityisesti, mitä odotuksia isäntävaltioiden
valvojat asettavat kotivaltion valvojalle Finansinspektionille.

Nordean ratkaisu nostaa samalla esille toistaiseksi vielä vastausta vailla olevia kysymyksiä kuten esimer-
kiksi, miten EU:n kotivaltiovalvonnan lähtökohdat soveltuvat eurooppayhtiömuotoisen toiminnan va l-
vontaan, voiko kotivaltiovalvonta toimia riittävän tehokkaasti tilanteessa, jossa valvottavan toiminnasta
valtaosa tapahtuu sivukonttorimuodossa muualla kuin kotivaltiossa ja miten valvottavakentässä tapahtu-
vat muutokset vaikuttavat valvontamaksuperusteisiin.

Lisätietoja antavat
apulaisjohtaja Kaiju Kallio, puhelin (09) 183 5374
yksikön päällikkö Liisa Halme, puhelin (09) 183 5285.
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VAKAVARAISUUTTA KOSKEVASSA DIREKTIIVILUONNOKSESSA PYRITTY OTTAMAAN
HUOMIOON EU:N ERITYISPIIRTEET

Direktiiviluonnoksissa kuvataan ne periaatteet, joiden mukaisesti luottolaitosten ja sijoituspalveluyritys-
ten tulee laskea vakavaraisuusvaatimukset ja suuria asiakasriskejä koskevat vaatimukset, jotka tulevat
voimaan 31.12.2006. Suuria asiakasriskejä koskeviin vaatimuksiin on tehty vakavaraisuusuudistuksen
edellyttämät muutokset.

Vaikka direktiiviluonnos pääperiaatteiltaan vastaa Baselin pankkivalvontakomitean ehdotusta, on siinä
otettu huomioon EU:ssa toimivien luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten erityispiirteet. EU:n komissio
luettelee niitä kohtia, joissa nämä EU:n erityispiirteet tulevat esiin direktiiviluonnoksessa. EU:n rahoitus-
markkinat ja tasapuolisia kilpailuedellytyksiä koskevat vaatimukset edellyttävät, että samat säännöt kos-
kevat kaikkia pankkeja ja sijoituspalveluyrityksiä EU:ssa kuitenkin niin, että laskentasääntöihin on tehty
harjoitetun toiminnan luonteesta johtuvia muutoksia. Lisäksi direktiiviluonnoksessa on pyritty varmista-
maan sen soveltuvuus pienille ja yksinkertaisempaa toimintaa harjoittaville instituutioille. Komissio myös
toteaa, että EU:n direktiiviluonnos on luonteeltaan lainsäädäntöä ja Baselin komitean ehdotus taas on so-
pimus.

ENEMMÄN TIETOA VALVOJAN TOIMINNASTA

EU:n komissio pyytää, että direktiiviluonnoksessa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin.
Komission mielestä valvonnan yhdenmukaisuutta voitaisiin parantaa julkistamalla laajemmin tietoa va l-
vojan toiminnasta. Tällaisia julkistettavia asioita olisivat mm. kehittyneempien vakavaraisuusvaatimuksen
laskentamenetelmien hyväksymisperiaatteet ja kansalliseen harkintaan jäävien vaihtoehtojen käyttäminen.
Lisäksi ehdotetaan julkistettavaksi tilastotietoa mm. siitä, kuinka monta valvottavaa käyttää näitä kehit-
tyneempiä menetelmiä. Lisäksi ehdotetaan julkistettavaksi tilastotietoa siitä, mitä valvontatoimenpiteitä
valvoja on käyttänyt.

VALVOJIEN VÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ EDISTETÄÄN

Komissio pyytää näkemyksiä myös sellaisesta sääntelystä, joka koskee useammassa eri maassa toimivia
konserneja, joissa eri valvojilla saattaa olla toisistaan poikkeavia kansallisia toteutustapoja. Konserneille
tästä aiheutuvan lisärasitteen vähentämiseksi esitetään mm., että valvojien välistä yhteistyötä edistetään.
Lisäksi komissio pyytää mielipiteitä siitä, voitaisiinko finanssikonglomeraatteja koskevan direktiivin
koordinoivaa valvojaa koskevia periaatteita soveltaa myös vakavaraisuussääntelyyn.

SOVELTAMISALAA JA OSAKERISKEJÄ KOSKEVAT PERIAATTEET KESKUSTELTAVANA

Soveltamisalaa koskevista määrittelyistä komissio toteaa, että se voi vielä pohtia sellaisia tarkasti rajattuja
tilanteita, joissa instituution ei tarvitsisi laskea sekä alakonsolidointiryhmän että yksittäisen instituution
vakavaraisuusvaatimuksia.

Aikaisemmissa lausunnoissa osakeomistusten riskipainoja ja vähimmäisriskipainoja on pidetty liian kor-
keina erityisesti sellaisten yritysten kannalta, jotka ovat vasta aloittaneet toimintansa. Vakavaraisuusvaa-
timuksiin tulee kuitenkin helpotusta, koska yrityksen kokoon suhteutettua korjaustekijää ehdotetaan so-
vellettavaksi myös osakkeisiin. Komissio pyytää mielipiteitä myös osakkeiden käsittelystä.

TÄYTETAKAUKSIEN HYVÄKSYMINEN SELVITETTÄVÄNÄ

Komissio odottaa kantoja myös vähittäispankkitoiminnan salkun määrittelyyn, samoin kuin kolmeen ai-
healueeseen luottoriskin vähentämistekniikoissa. Näitä ovat muiden vakuuksien kuin finanssivakuuksien
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hyväksyminen, pankkien ja sijoituspalveluyritysten liikkeeseen laskemien luokittelemattomien ja notee-
raamattomien joukkovelkakirjojen hyväksyminen sekä takausten vähimmäisvaatimukset. Takausten vä-
himmäisvaatimusten osalta komissio pyytää lausuntoja siihen, miten sellaisten takausten kattama riski
lasketaan mahdollisimman oikein, joissa takaus kattaa vain pääoman. Komissio kiinnittää huomiota täy-
tetakausten käsittelyyn. Täytetakauksissa takaaja takaa sen osan tappiosta, joka jää jäljelle, kun lainanan-
taja on ensin realisoinut muun vakuuden. Komissio mainitsee monia täytetakauksiin liittyviä ongelmia,
jotka pitäisi ratkaista, jotta ne voitaisiin hyväksyä luottoriskiä vähentävänä tekijänä.

KAUPANKÄYNTIVARASTOA KOSKEVIA LASKENTASÄÄNTÖJÄ TARKENNETAAN

Ehdotuksessa on otettu huomioon kaupankäyntivaraston vastapuoliriskiin sisältyvien kehittyneempien
luottoriskin vähentämistekniikoiden vaikutus suuriin asiakasriskeihin. Kaupankäyntivarastoon sisältyvät
sijoitusrahastosijoitukset on mahdollista käsitellä vakavaraisuusvaatimuksessa sijoitusrahastoon sisältyvi-
en yksittäisten sijoitusten perusteella. Keskusteltavana on vielä se, miten sijoituksiin sisältyvä valuutta-
kurssiriski otetaan huomioon vakavaraisuusvaatimusta laskettaessa. Komissio haluaa myös tietää, kuinka
paljon instituutioiden kaupankäyntivarastoon sisältyy pankkien ja sijoituspalveluyritysten liikkeeseen
laskemia luokittelemattomia ja noteeraamattomia joukkovelkakirjoja. Tätä tietoa komissio tarvitsee arvi-
oidessaan, mitä merkitsee kaupankäyntivarastoon sisältyvien alhaisen riskin erien uusi määrittely. Myös
selvittämättömien kauppojen käsittelyä pohditaan, ja komissio pyytää kantaa kahteen vaihtoehtoiseen
ehdotukseensa.

UUSI EHDOTUS SIJOITUSPALVELUYRITYSTEN VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEKSI

Operatiivisen riskin vakavaraisuusvaatimuksessa on määritelty aikaisempaa yksityiskohtaisemmin liike-
toiminta-alueet. Lisäksi direktiiviin on lisätty taulukko tappiotyypeistä operatiivisen riskin sisäistä mitta-
usmenetelmää varten. Tappiotyyppejä koskeva taulukko antaa hyvän viitteen siitä, mitä operatiivinen
riski on.

Direktiiviluonnokseen sisältyy ehdotus suppeaa toimintaa harjoittavien sijoituspalveluyritysten vakavarai-
suusvaatimukseksi. Siinä on otettu huomioon tällaisten yritysten riskiprofiili ja toisaalta taas markkino i-
den yhdenvertaiset kilpailuolosuhteet.

VALVOJAN ARVIOSTA ELI PILARI 2:STA PYYDETÄÄN MIELIPITEITÄ

Valvojan arviota koskevasta sääntelystä eli pilari 2:sta komissio pyytää lausuntoja kokonaisuutena. Lisäk-
si halutaan palautetta erityisesti seuraaviin kohtiin, jotka liittyvät olennaisesti toteutuksen minimihar-
monisointiin EU:ssa. Näitä ovat luettelo valvojan arviossa läpikäytävistä seikoista sekä lista valvojan
valtuuksista. Lisäksi pyydetään mielipiteitä valvojan arvion soveltamisalasta.

Lisätietoja antavat vakavaraisuusasiantuntijat Eeva-Liisa Raitanen, puhelin (09)183 5378, Helena Tuhka-
nen, puhelin (09)183 5233 ja  Oili Wuolle, puhelin (09) 183 5377.
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Viranomaisilta yhteinen lausunto Baselin pankkivalvontakomitean vakavaraisuusehdotuksesta

TEHOKAS MARKKINAKURI EDELLYTTÄÄ PÄÄOMAVAATIMUSTEN JULKISTAMISTA

Suomen Pankki, Rahoitustarkastus ja valtiovarainministeriö antoivat heinäkuussa Baselin pankkivalvon-
takomitealle yhteisen lausunnon vakavaraisuusehdotuksesta. Lausunnossaan viranomaiset kiinnittivät
huomiota erityisesti siihen, että uudistuksessa tulisi säilyttää pankkisektorin omien varojen määrä nykyi-
sellä tasolla eikä tätä tavoitetta saisi vaarantaa. Viranomaiset korostivat lisäksi, että valvottavan omien
varojen vähimmäismäärän (pilari 1) lisäksi instituutioilla tulisi olla lisäpääomaa eli puskureita valvottavan
ulkopuolisista tekijöistä johtuvien pääomatarpeiden kattamiseksi. Edelleenkin tulisi kiinnittää huomiota
puskureita ja stressitestejä koskevien periaatteiden määrittelemiseen, kuten myös niihin sääntöihin, joilla
valvoja arvioi valvottavan riskinkantokyvyn riittävyyttä (pilari 2), jotta suhdannevaihtelut voidaan riittä-
vällä tavalla ottaa huomioon.

Viranomaisten mielestä sekä pilari 1:n vähimmäispääomavaatimukset että pilari 2:n riskinkantokyvyn
riittävyyden arvioon pohjautuva pääomavaatimus tulisi julkistaa. Viranomaiset kiinnittävät huomiota sii-
hen, voiko markkinakuri toimia tehokkaasti, mikäli tietoa sekä pilari 1:n että pilari 2:n pääomavaatimuk-
sesta ei ole markkinoiden tiedossa. Lisäksi tulisi selkeämmin määritellä julkistamisvaatimus, joka koskee
pankin omia sisäisiä prosesseja pääoman riittävyyden arvioinnista sekä tämän arvioinnin tuloksia, samoin
kuin tätä prosessia koskevaa valvojan arviota. Jotta markkinaosapuolet voivat muodostaa perustellun kä-
sityksen instituution riskistä ja omien varojen riittävyydestä, ne tarvitsevat riittävät tiedot siitä, miten in-
stituutio täyttää kaikki pilari 2:n periaatteet.

Baselin komitean pilari 3:n julkistamisvaatimukset valvottavan vakavaraisuussuhteesta ja riskienhallin-
nasta tulisi viranomaisten mielestä harmonisoida IASB-standardien kanssa. Viranomaiset kiinnittivät Ba-
selin komitean huomiota laajemminkin vakavaraisuussäännöstön ja IASB-standardien keskinäiseen riip-
puvuuteen.

Viranomaisilla oli myös muita yksityiskohtaisia huomioita mm. säännösten soveltamisalasta ja täytetaka-
usten käsittelystä, samoin kuin luottoriskin sisäisen luokittelun menetelmää ja operatiivista riskiä koske-
vista laskentasäännöistä.

Lausunto on saatavilla Rahoitustarkastuksen kotisivulta
http://www.rahoitustarkastus.fi/suomi/Saantely/data/Lausunnot/BASEL_CP3_final_Finnish_comments.p
df. Tämä oli viimeinen lausuntokierros ennen Baselin komitean lopullisen suosituksen julkistamista tä-
män vuoden loppupuolella.

Lisätietoja antavat
vakavaraisuusasiantuntijat Eeva-Liisa Raitanen, puhelin (09) 183 5378, Helena Tuhkanen, puhelin (09)
183 5233 ja Oili Wuolle, puhelin (09) 183 5377.

MITÄ OVAT PILARI 1, 2 JA 3?

Pilari 1 on vähimmäispääomavaatimukset, joita koskevien laskentasääntöjen mukaisesti lasketaan se
vähimmäismäärä, joka valvottavalla tulee olla omia varoja.

Pilari 2 on arvio valvottavan riskinkantokyvyn riittävyydestä. Se velvoittaa sekä valvottavan että
valvojan tekemään kokonaisarvion valvottavan omien varojen riittävyydestä suhteessa riskiprofiiliin.

Pilari 3 sisältää julkistamisvaatimukset valvottavan vakavaraisuussuhteesta ja riskienhallinnasta.
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RAHOITUSTARKASTUS ARVIOI VALVOTTAVIEN RISKINKANTOKYKYÄ
SÄÄNNÖLLISESTI

Rahoitustarkastus (Rata) arvioi valvottaviensa riskinkantokykyä säännöllisesti varmistaakseen sen, ettei-
vät valvottavat ota niin suuria riskejä, että niiden vakavaraisuus vaarantuisi. Riskinkantokyvyn arvioinnis-
sa käydään läpi valvottavan riskien suuruus sekä vakavaraisuuden riittävyys suhteessa nä ihin riskeihin.

MINKÄ POHJALTA RISKEJÄ ARVIOIDAAN?

Riskiarviossaan Rata määrittelee riskit sen pohjalta, mitä riskejä kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla on
tunnistettu ja esiintyy. Tällaisia liiketoimintariskejä ovat luottoriski, markkinariskit (mukaan lukien ra-
hoitusriski ja kiinteistöriski), operatiivinen riski, strateginen riski ja ympäristöriskit. Suomalaisessa ris-
kiarviossa on erityispiirteenä riskien välisten riippuvuuksien huomioon ottaminen sekä strategisen riskin
suuri paino.

Useimmat riskit ovat määrällisiä, ja niiden avoin riskiasema eli positio voidaan mitata numeerisesti. Laa-
dullisissa riskeissä position mittaaminen ei ole mahdollista, minkä vuoksi niiden arviointi kohdistuukin
riskien ennaltaehkäisyyn ja hallintaan.

MYÖS VAKAVARAISUUTTA JA RISKINKANTOKYVYN RIITTÄVYYTTÄ ARVIOIDAAN

Rata arvioi riskiarviossaan valvottavan vakavaraisuuden eli oman pääoman riittävyyttä voimassa olevien
vaatimusten perusteella. Vakavaraisuuteen kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset koskevat lainasalkun
luottoriskiä ja kaupankäyntitoiminnassa syntyvää markkinariskiä. Uudistetut vakavaraisuusvaatimukset
eli Basel II ja EU:n CAD-direktiivi tähtäävät pääomavaatimusten laajentamiseen siten, että ne kattaisivat
kaikki liiketoiminnasta syntyvät riskit.

Myös riskinkantokyvyn riittävyyttä arvioidaan. Riskinkantokyky on vakavaraisuutta laajempi käsite, ja se
sisältää vakavaraisuuden lisäksi yrityksen kannattavuuden, toiminnasta tehdyt varaukset sekä asiakkailta
perityt riskipreemiot. Riskinkantokykyyn vaikuttaa myös riskienhallintajärjestelmien taso. Vahvat järjes-
telmät parantavat riskinkantokykyä, kun taas heikot järjestelmät lisäävät riskejä.

ARVIO RISKIPROFIILISTA TEHDÄÄN SUHTEESSA RISKINKANTOKYKYYN

Ratan tekemässä riskiarviossa muodostetaan jokaiselle pankille (säästö- ja osuuspankit käsitellään aggre-
gaattitasolla) arvio riskeistä ja riskinkantokyvyn riittävyydestä. Arviossa käytetään hyväksi valvottavien
Ratalle raportoimia tietoja, tarkastuksissa saatuja tietoja ja arvioita toimintaympäristössä tapahtuvien
muutosten vaikutuksista valvottavien kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen. Laaja tietomäärä tiivistetään
yksittäisiä riskialueita ja riskienhallintaa kuvaaviksi indikaattoreiksi, jotka saavat numeerisen arvon yh-
destä viiteen sen mukaan, mikä on Ratan arvio riskin suuruudesta. Numero yksi tarkoittaa, että kyseessä
oleva riski kokonaan puuttuu valvottavan toiminnasta, ja numero viisi, että kyseinen riski on niin suuri,
että se laukaisee valvojan ja valvottavan väliset johtajatason keskustelut.

Rata hyödyntää indikaattorijärjestelmästä saatuja tuloksia valvontansa kohdentamisessa sekä resursoinnin
suunnittelussa. Riskiarviota kehitetään kuitenkin edelleen valvojalle työkaluksi uuden vakavaraisuuskehi-
kon edellyttämään kokonaisarviointiin. Sen tulee olla valmis uuden vakavaraisuusdirektiivin tullessa
voimaan.
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VALVOTTAVAN KANSSA KÄYDÄÄN PALAUTEKESKUSTELUJA ARVION POHJALTA

Rata on käynyt keskusteluja valvottaviensa kanssa sekä indikaattorijärjestelmän menetelmällisistä ratkai-
suista että sen soveltamisessa saaduista tuloksista. Keskusteluissa on kunkin valvottavan kanssa käsitelty
niitä riskinoton ja riskinhallinnan osa-alueita, joihin Rata erityisesti kiinnittää huomiota.

Aloitetusta palautekeskustelukäytännöstä tulee muodostumaan sellainen valvojan ja valvottavan välinen
dialogi, jota uusi vakavaraisuuskehikko edellyttää. Sen avulla pyritään yhteiseen päätökseen valvottavan
riskinkantokyvyn riittävyydestä. Keskusteluissa valvottavalle annetaan mahdollisuus ryhtyä epätasapai-
notilanteessa korjaaviin toimenpiteisiin, jolloin valvojan ei tarvitse turvautua valvontatoimenpiteisiin,
kuten lisäpääomavaatimuksen asettamiseen. Valvottavan soveltamia omia korjaavia toimenpiteitä ovat
riskiposition purkaminen, riskienhallintajärjestelmien vahvistaminen ja oman pääoman lisääminen.

Lisätietoja antaa
prosessipäällikkö Monica Ahlstedt, puhelin (09) 183 5356.
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TYYTYVÄISYYS RATAAN LISÄÄNTYNYT

Yhteisökuvatutkimuksessa Rataa pidettiin valvovana viranomaisena niin myönteisessä kuin kielteisessä-
kin mielessä. Rataan yhdistettiin toisaalta ammattitaito ja luotettavuus toisaalta byrokratia ja sulkeutune i-
suus.

Tutkittavista sidosryhmistä varsinkin valvottavat ja viranomaiset arvostivat Ratan toimintaa. Sen sijaan
toimittajat ja osin listayhtiöiden edustajat suhtautuivat Rataan muita ryhmiä kriittisemmin. Toimittajien
mielestä Rata ei aina reagoi markkinoiden tapahtumiin riittävän nopeasti.

Ratan viestintää pidettiin toimivana. Erityisesti Rata sai kiitosta siitä, että se tiedottaa myös epämiellyttä-
vistä ja kielteisistä asioista. Sidosryhmät saavat tarvittavat tietonsa yhä enemmän verkkosivuilta.

Kouluarvosana-asteikolla Rahoitustarkastus sai arvosanan 7,9. Neljä vuotta sitten arvosana oli 7,8.

Arvioita Ratan yhteisökuvasta kysyttiin valvottavilta, toimittajilta, viranomaisilta, kansanedustajilta, lis-
tayhtiöiden edustajilta ja muiden sidosryhmien edustajilta. Haastateltavia oli kaikkiaan 196. Tutkimuksen
teki Infor Consulting. Vastaava tutkimus tehtiin myös vuonna 1999.

Lisätietoja antaa
viestintäpäällikkö Arja Lerssi-Lahdenvesi, puhelin (09) 183 5303.
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LISTATUN YHTIÖN OSTAMINEN

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön hankinta on monivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä va i-
heessa tarjouksen tekijä tavallisesti tekee julkisen ostotarjouksen kohdeyhtiöstä. Mikäli laissa säädetyt
omistus- ja ääniosuusrajat ylittyvät, julkista ostotarjousta seuraavat arvopaperimarkkinalain (AML) mu-
kainen lunastustarjous ja osakeyhtiölain (OYL) mukainen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettely.

TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN ON VAPAAEHTOISTA

Sekä julkisen ostotarjouksen että arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen hyväksyminen on
kohdeyhtiön osakkeenomistajalle vapaaehtoista. Mikäli osakkeenomistaja ei hyväksy tarjousta, häneltä ei
edellytetä minkäänlaista reagointia tarjoukseen eikä hänen asemansa kohdeyhtiön osakkeenomistajana
muutu. Sen sijaan osakeyhtiölain mukaisessa lunastuksessa enemmistöosakkeenomistajalla on oikeus
pakkolunastaa vähemmistöosakkaiden osakkeet. Toisaalta myös vähemmistöosakkailla on OYL:n mukai-
sessa menettelyssä oikeus vaatia enemmistöosakasta lunastamaan loput osakkeet.

KOHDEARVOPAPERIN HALTIJOITA  KOHDELTAVA TASAVERTAISESTI

AML:n julkisia ostotarjouksia ja lunastustarjouksia koskevan sääntelyn keskeisin elementti on vaatimus
kohdearvopaperien haltijoiden tasavertaisesta kohtelusta. Julkisissa ostotarjouksissa tämä merkitsee käy-
tännössä mm. sitä, että kaikille kohdearvopaperin haltijoille on tarjottava yhtäläinen vastike. Näin ollen
esimerkiksi enemmistöosakkeenomistajalle ei saa maksaa ns. määräysvaltapreemiota siitä, että tämän
osakkeet tuottavat tarjouksen tekijälle määräysvallan kohdeyhtiössä. Erilajisista arvopapereista (esim. A-
ja B-osake tai osake ja optio-oikeus) voi tarjota eri vastikkeen, mutta tällöin vastikkeiden on oltava järke-
vässä ja oikeudenmukaisessa suhteessa toisiinsa. Silloin kun eri arvopaperilajit ovat listattuja, on luon-
nollista aloittaa tämä vertailu arvopaperilajien markkinahintojen pohjalta. Silloin kun jotakin tai joitakin
arvopaperilajeja ei ole listattu, voi järkevän ja oikeudenmukaisen suhteen määrittäminen olla huomatta-
vasti vaikeampaa.

LUNASTUSVELVOLLISUUDEN TARKOITUS ON SUOJATA VÄHEMMISTÖOSAKKEENOMISTAJIA

Arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastusvelvollisuuden tarkoituksena on suojata vähemmistöosak-
keenomistajia tilanteessa, jossa kohdeyhtiön määräysvalta keskittyy. AML:n mukaan kohdeyhtiön osak-
keenomistajille tulee tällöin tarjota mahdollisuus luopua omistuksestaan kohdeyhtiössä. Vähemmistö-
osakkeenomistajien suojaa korostaa myös AML:n lunastushintaa koskevan sääntely, jolla pyritään var-
mistamaan osakkeenomistajien tasavertainen kohtelu sekä estämään määräysvallan keskittymisestä mah-
dollisesti seuraava osakkeiden arvon lasku.

SOPIMUKSET MERKITTÄVIEN OSAKKEENOMISTAJIEN KANSSA SAATTAVAT VAIKUTTAA TARJOUSVA S-
TIKKEESEEN

Julkisen ostotarjouksen tai lunastustarjouksen tekoa voi edeltää tarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön merkit-
tävien osakkeenomistajien välinen kauppa, jossa merkittävät osakkeenomistajat luopuvat osakeomistuk-
sestaan kokonaan tai osittain. Tällaiseen kauppaan saattaa liittyä ehtoja kaupan toteuttamisen edellytyk-
sistä tai merkittävien osakkeenomistajien tulevasta roolista. Ehtona voi esimerkiksi olla, että kyseistä
kauppaa ja siten myös sitä seuraavaa ostotarjousta ei toteuteta, jos kohdeyhtiöstä ilmenee jotain yllättävää
ja negatiivista. Tarjouksen tekijä saattaa myös edellyttää, että merkittävät osakkeenomistajat jäävät jolla-
kin tavalla syntyvään yrityskokonaisuuteen omistajiksi tai toimivaksi johdoksi. Nämä ehdot ovat osa-
puolten vapaasti sovittavissa, mutta ne on kuvattava tarjousasiakirjassa ainakin siltä osin kuin niillä voi
olla merkitystä tarjouksen edullisuuden arvioinnissa. Osakkeenomistajien tasavertaisen kohtelun vaati-
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muksen ja/tai lunastushintasääntelyn kautta merkittävien osakkeenomistajien kanssa tehtävän sopimuksen
ehdoilla saattaa kuitenkin olla vaikutusta myös tarjousvastikkeeseen.

RATA  KIINNITTÄÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA TARJOUKSEN EHTOIHIN JA ARVOPAPERIN HALTIJOIDEN TASA-
VEROISEEN KOHTELUUN

Rata valvoo arvopaperimarkkinalain osto- ja lunastustarjoussäännöstön noudattamista. Käytännössä va l-
vonnan keskeisin osa on osto- tai lunastustarjousta koskevan tarjousasiakirjan hyväksyminen. Tarjous-
asiakirjan hyväksymisen yhteydessä Rata kiinnittää huomiota erityisesti tarjouksen ehtoihin ja arvopape-
rien haltijoiden tasavertaiseen kohteluun. Lunastustarjouksissa huomiota kiinnitetään myös tarjottavaan
lunastusvastikkeeseen. Ratalla ei kuitenkaan ole toimivaltaa määrätä lunastusvastikkeen suuruutta. Mikäli
Ratalla on syytä epäillä, ettei tarjottu lunastusvastike täytä AML:n edellytyksiä, se voi tarjousasiakirjan
hyväksymisen yhteydessä edellyttää, että Ratan kanta lunastusvastikkeeseen julkistetaan tarjousasiakirjas-
sa.

Rata on tähän mennessä edellyttänyt oman kantansa julkistamista kolmessa lunastustarjouksessa. Näistä
kahdessa (Talentum/Kauppakaari ja Pohjola/Conventum) kyse oli siitä, että Rata katsoi tarjotun lunastus-
vastikkeen olevan pienempi kuin AML:n edellyttämä kohdearvopaperin 12 kuukauden kaupankäyntimää-
rillä painotettu keskihinta. Kolmannessa tapauksessa (Outokumpu/AvestaPolarit) Rata puolestaan katsoi,
että lunastusvelvollisuuden syntyyn johtaneen osakekaupan yhteydessä maksettu korvaus osakassopimuk-
sen ennenaikaisesta päättymisestä olisi täytynyt ottaa  huomioon AML:n mukaisessa lunastushinnassa.

RATAN MIELESTÄ LUNASTUSVASTIKEESTA TULISI VOIDA PÄÄTTÄÄ NYKYISTÄ SITOVAMMIN

AML:n lunastusvastiketta koskeva säännöstö on käytännössä koettu puutteelliseksi. Ensinnäkin on esi-
tetty, että kohdearvopaperin 12 kuukauden kaupankäyntimäärillä painotetun keskihinnan käyttäminen
lunastusvastikkeen lähtökohtana voi johtaa tilanteeseen, jossa tarjousta ei kannata tehdä, koska keskiar-
von ja kohdeyhtiön markkina-arvon välinen ero on suuri. Toisaalta katsoessaan, että AML:n mukaisessa
lunastustarjouksessa tarjottu vastike ei ole AML:n säännösten mukainen, Rata voi käytännössä ainoastaan
edellyttää lausuntonsa sisällyttämistä tarjousasiakirjaan. AML:n mukaisen lunastushinnan riitauttaminen
jäisi kunkin osakkeenomistajan tehtäväksi, ja se tulisi hoitaa riita-asiana yleisessä alioikeudessa. Käytän-
nössä tällaiseen menettelyyn liittyvä kuluriski johtaa siihen, että osakkeenomistajat joko tyytyvät tarjot-
tuun vastikkeeseen tai jäävät odottamaan mahdollista OYL:n mukaista lunastusmenettelyä. Osakeyhtiö-
lain mukaisessa lunastusmenettelyssä arvopaperimarkkinalain mukaista lunastushintaa koskevalla Ratan
lausunnolla ei kuitenkaan välttämättä ole suurta merkitystä, koska näiden kahden lain lunastushintasään-
nökset eroavat toisistaan. Lisäksi säännökset on aikanaan laadittu niin sanottujen käteistarjousten näkö-
kulmasta. Ne eivät esimerkiksi anna suoraa vastausta siihen, miten vaihtotarjouksena toteutettava osto-
tarjous ja käteistarjouksena toteutettava lunastustarjous tulisi keskenään arvottaa.

Uutta osakeyhtiölakia valmistellut työryhmä on mietinnössään ehdottanut yritysvaltauksia koskevan osa-
keyhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeudellisen sääntelyn yhdenmukaistamista ja AML:n lunastusvastikkeen
määräytymistä koskevien säännösten tarkistamista. Ehdotus voisi toteutuessaan edistää osakkeenomistaji-
en tasavertaisuutta ja tarjouksen tekijän mahdollisuuksia ennakoida yritysvaltauksesta aiheutuvia kustan-
nuksia. Rata kuitenkin katsoo, että erityisesti osakkeenomistajien tasavertaisen kohtelun turvaamiseksi
olisi syytä kehittää menettely, jolla tarjottavasta lunastusvastikkeesta voisi päättää nykyistä sitovammin.

Lisätietoja antaa
markkinavalvoja Ville Kajala, puhelin (09) 183 5226.
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ERILAISET TARJOUKSET

Julkisessa ostotarjouksessa noudatettavasta menettelystä säännellään arvopaperimarkkinalaissa (AML).
Julkinen ostotarjous on niin tarjouksen tekijän kuin kohdeyhtiön osakkeenomistajankin kannalta vapaa-
ehtoinen. Tarjouksen tekijä voi päättää itse mm. tarjousvastikkeen suuruudesta ja laadusta. Lisäksi tarjous
voidaan rajata koskemaan esimerkiksi vain tiettyä arvopaperilajia. Tarjouksen toteuttamiselle voi asettaa
ehtoja, mutta kohdeyhtiön osakkeenomistajan on pystyttävä kohtuudella arvioimaan ehtojen toteutumisen
todennäköisyyttä.

Mikäli osakkeenomistajan ääniosuus julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhtiössä kasvaa yli 2/3:n,
osakkeenomistajalle syntyy velvollisuus tehdä AML:n mukainen lunastustarjous lopuista kohdeyhtiön
osakkeista ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavista arvopapereista, kuten optio-oikeuksista ja vaih-
tovelkakirjoista. Arvopaperimarkkinalaissa säännellään erikseen lunastustarjouksessa noudatettavasta
menettelystä ja lunastusvastikkeesta.

Osakkeenomistajalle, jonka osuus kohdeyhtiön äänistä ja osakkeista ylittää 9/10, syntyy osakeyhtiölain
mukainen oikeus ja vähemmistöosakkaan niin vaatiessa myös velvollisuus lunastaa vähemmistöosakkai-
den osakkeet.

Lisäksi joidenkin yhtiöiden yhtiöjärjestyksessä on asetettu erityisiä lunastusvelvoitteita (ns. myrkkypille-
ri) osakkeenomistajalle, jonka omistusosuus yhtiössä kasvaa yli tietyn ääniosuuden.
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Ratan lausunto oikeusministeriölle uudesta osakeyhtiölakiehdotuksesta

RAHOITUSTARKASTUS KANNATTAA TYÖRYHMÄN EHDOTUSTA UUDEKSI
OSAKEYHTIÖLAIKSI

Rahoitustarkastus kannattaa oikeusministeriön työryhmän ehdotusta uudeksi osakeyhtiölaiksi. Jousta-
vuutta ja markkinoiden tehokkuutta edistävän osakeyhtiölain säätäminen on omiaan tukemaan myös ra-
hoitusmarkkinoiden vakautta ja luo ttamusta.

UUDISTUKSEN PERUSLINJAUKSET HYVIN HARKITTUJA

Rata pitää työryhmän esitystä yhtiöiden toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi yleisesti hyväksyttävänä.
Rajoitusten ja muotomääräysten poistaminen ja keventäminen, säänneltyjen toimintavaihtoehtojen sekä
tahdonvaltaisten säännösten lisääminen edistävät myös rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Vähemmistö-
osakkeenomistajien ja velkojien aseman turvaaminen yleisten periaatteiden merkitystä korostamalla, oi-
keussuojakeinoja kehittämällä sekä sääntelyä selkiinnyttämällä on Ratan käsityksen mukaan myös perus-
teltua. Rata pitää kuitenkin tärkeänä, että vähemmistöosakkaiden suojaa julkisen kaupankäynnin kohteena
olevissa yhtiöissä ei heikennetä nykyisestä.

UUDISTUKSEN HYVÄ OLLA LINJASSA EU:N JA IAS:N LINJAUSTEN KANSSA

Rata painottaa lausunnossaan, että uuden osakeyhtiölain valmistelussa olisi mahdollisimman laajasti
otettava huomioon EU:ssa tehty työ. EU:n korkean tason asiantuntijatyöryhmän ehdotukset yhtiöoikeuden
kehittämisestä (nk. Winter-raportti), komission ehdotus EU:n yhtiöoikeuden uudistamisen ja omistajaoh-
jauksen etenemissuunnitelmaksi sekä myös voimassa oleva rahoituspalvelujen toimintasuunnitelma luo-
vat yleiset lähtökohdat osakeyhtiölainsäädännön kehittämiselle osana EU:n sisämarkkinoiden rakenteen
kehittämistä. Rata arvioikin osakeyhtiölainsäädännön kehityshanketta erityisesti suhteessa EU:n rahoitus-
palvelujen toimintasuunnitelmaan ja kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin (IAS-säännökset).

RAHOITUSMARKKINOILLA TOIMIVIEN YHTIÖIDEN OMISTAJAOHJAUSTA OLISI SÄÄNNELTÄVÄ

Osakeyhtiölakityöryhmä katsoi, ettei niin sanottuun omistajaohjaukseen (corporate governance) liittyviä
periaatteita ole syytä käsitellä osakeyhtiölaissa. Ne ehdotettiin ainakin toistaiseksi jätettäväksi elinkei-
noelämän itsesääntelyn varaan. Rata muistuttaa, että Euroopan komission ehdotuksessa EU:n yhtiöoikeu-
den uudistamisen ja omistajaohjauksen etenemissuunnitelmaksi lähestymistapa on kuitenkin ollut erilai-
nen. Rata näkeekin, että valvottavien ja listayhtiöiden omistajaohjausta olisi syytä kehittää komission
ehdottamaan suuntaan erityisesti yhtiöiden tiedonantovelvollisuuden osalta. Tämä edistäisi rahoitusmark-
kinoiden vakautta ja luottamusta. Säännökset voitaisiin sisällyttää rahoitus- ja arvopaperimarkkinalain-
säädäntöön.

Omistajaohjauksen kannalta Rata pitää erityisen onnistuneena työryhmän ehdotusta, jonka mukaan yhtiö-
oikeudessa säädettäisiin, että osakeyhtiön yhtiökokous – ei hallintoneuvosto – valitsisi yhtiölle hallituk-
sen. Ehdotus selkiinnyttäisi yhtiön sisäisiä vastuusuhteita ja edistäisi hyvän omistajaohjauksen toteutu-
mista.

RATAN VALVOTTAVIEN JA LISTAYHTIÖIDEN TILINTARKASTUSPAKKO TULISI SÄILYTTÄÄ

Pienyhtiöiden osalta Rata kannattaa työryhmän ehdotuksen mukaisesti osakeyhtiölain sisällön selkeyttä-
mistä, mutta painottaa että valvottavien ja listayhtiöiden tilintarkastuspakko tulisi säilyttää valvonnan
edellytysten ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan varmistamiseksi. Ratasta on esimerkiksi sijoittajansuojan
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kannalta tärkeää, että yhtiöiden tilinpäätökset ovat tilintarkastettuja ja että tarkastuksen on toimittanut
hyväksytty tilintarkastaja.

YHTIÖN MAKSUKYVYN ARVIOINNIN PERIAATTEET OLISI HYVÄ SISÄLLYTTÄÄ LAKIIN

Rata toivoo myös, että työryhmän ehdotusta tarkennettaisiin siten, että yhtiön maksukyvyn arviointiperi-
aatteet sisällytettäisiin lakiin. Rata näkee käytännön ongelmia siinä, että maksukyvyttömyys-käsitteen
sisältö kokonaan määräytyisi tulevan oikeuskäytännön perusteella. Ennakkoon tiedossa olevat periaatteet,
joiden mukaan rahoitusmarkkinoilla toimivien yhtiöiden hyväksyttävä maksukyky arvioidaan, olisivat
omiaan tukemaan rahoitusmarkkinoiden vakautta ja luottamusta. Tätä ehdotusta on myös tarkasteltava
suhteessa työryhmän ehdotukseen poistaa vallitseva jako sidottuun ja vapaaseen pääomaan sekä lieventää
pääoman menettämiseen liittyviä pakkoselvitystilasäännöksiä.

OMIEN OSAKKEIDEN PANTIKSI OTTAMISTA KOSKEVAN SÄÄNNÖKSEN SUHDETTA LUOTTOLAITOSLAIN
VASTAAVAN SÄÄNNÖKSEEN PITÄISI POHTIA

Työryhmän ehdotus mahdollistaisi omien osakkeiden pantiksi ottamisen. Julkisessa osakeyhtiössä pää-
töstä omien osakkeiden pantiksi ottamisesta ei saisi tehdä siten, että yhtiön ja se tytäryhtiön osakkeiden
panttina oleva yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 kaikista osakkeista. Luottolaitoksia koskeva omien
osakkeiden pantiksi ottamisen säännös on luottolaitoslaissa. Rata ehdottaa, että jatkovalmistelussa olisi
hyvä pohtia esitettävän säännöksen ja luottolaitoslaissa olevan säännöksen suhdetta.

PUUTTEITA TYÖRYHMÄN EHDOTUKSESSA OSAKEYHTIÖN OMAN PÄÄOMAN MÄÄRITTÄMISEKSI

Osakeyhtiön oman pääoman määrittelyssä Rata kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien mahdollistamat arvostusrahastot eivät kaikilta osin sisälly työryhmän ehdotukseen. Tämä
koskee tilinpäätösstandardeissa mainittua uudelleenarvostusrahastoa. Tilinpäätösstandardeissa uudelleen-
arvostusrahasto on määritelty osaksi omaa pääomaa.

OSAKEYHTIÖLAIN JA ARVOPAPERIMARKKINALAIN SUHDETTA ON TARKENNETTAVA JATKOVALMISTELUISSA

Työryhmä on mietinnössään käsitellyt osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain välistä suhdetta usealta
eri kohdalta. Mietinnön yleisperusteluissa todetaan lisäksi, että ehdotuksen jatkovalmistelussa saattaisi
olla perusteltua arvioida suhdetta laajemminkin. Rata pitää tätä tarpeellisena. Rata katsookin, että sel-
kiyttämistä edellyttävät seuraavat kohdat:

− yksityisten osakeyhtiöiden arvopaperien julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamiseen liittyvä rajoite
− arvopaperimarkkinalain julkista ostotarjousta, pakollista lunastustarjousta ja osakeyhtiölain lunastus-

menettelyä koskevat säännöt
− mahdollisuus alentaa julkisen ostotarjouksen velvoitteen laukaisevaa omistusrajaa yhtiöjärjestyksessä.

Lisätietoja antaa
lakimies Peik Granlund, puhelin (09) 183 5236.
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OIKEUSMINISTERIÖN OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN EHDOTUS

Oikeusministeriön helmikuussa 2003 asettama osakeyhtiölakityöryhmä luovutti 6.5.2003 ehdotuksensa
uudeksi osakeyhtiölaiksi. Työryhmän tavoitteena oli tehdä ehdotus joustavasta ja kilpailukykyisestä osa-
keyhtiölaista, jonka avulla yritykset voisivat järjestää toimintansa mahdollisimman tehokkaalla tavalla.
Sääntelyn tuli samalla taata riittävä suoja vähemmistöosakkaille ja velkojille. Uudistusehdotuksessa tuli
myös ottaa huomioon pienten ja kasvavien yhtiöiden lisääntyvä merkitys.

Työryhmän käsityksen mukaan uuden osakeyhtiölain säätäminen on tarpeen. Työryhmä ehdotti, että osa-
keyhtiöiden toimintamahdollisuuksia parannetaan poistamalla ja keventämällä muotomääräyksiä sekä
lisäämällä säänneltyjä toimintavaihtoehtoja ja tahdonvaltaista sääntelyä. Velkojien ja vähemmistöosak-
keenomistajien asema turvattaisiin korostamalla yleisten periaatteiden merkitystä, selkeyttämällä ja te-
hostamalla oikeussuojakeinoja sekä selkeyttämällä sääntelyä. Esityksessä ehdotettiin mm. siirtymistä ny-
kyistä joustavampaan pääomajärjestelmään, pienimpien yhtiöiden vapautusta tilintarkastusvelvollisuu-
desta sekä omistustietojen julkisuuden rajoittamista.
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ARVOPAPERILAUTAKUNNAN RATKAISUJA

Arvopaperilautakunta1 antaa julkisia suosituksia hyvän arvopaperimarkkinatavan edistämiseksi ja etsii
ratkaisuja asiakkaan arvopaperiasioihin liittyviin ongelmiin. Lautakunta ei anna sijoitusneuvontaa eikä
palvele ammattimaisia sijoittajia.

Jäljempänä on poimittu arvopaperilautakunnan keväällä 2003 ratkaisemista tapauksista ne, joilla saattaa
olla markkinoille laajempaakin merkitystä. Selostukset ovat lyhennettyjä ja pyrkivät kuvaamaan vain
kunkin tapauksen oleellisia asioita.

1) APL 984 / 2002. VIRHEELLINEN ARVOPAPERITOIMEKSIANTO, PERUUTUS, SIJOITUSNEUVONTA, VA-
HINGONKORVAUSVAATIMUS.

Asiakas antoi 11.11.1999 pankille Benefon S -osakkeita (400) koskevan myyntitoimeksiannon. Toimek-
sianto käsiteltiin kuitenkin virheellisesti ostotoimeksiantona. Asiakas kertoi yrittäneensä välittömästi
myydä mainitut osakkeet, mutta tämä ei kuitenkaan onnistunut asiakkaan toivomalla tavalla. Lisäksi
pankki oli suositellut asiakasta pitämään osakkeet vastoin asiakkaan esittämää toivomusta kaupan purka-
misesta. Lopulta pankki myönsi virheensä, mutta katsoi, ettei kauppaa voida enää peruuttaa.

Vahingonkorvausvaatimuksena asiakas esitti, että pankki korvaisi sekä hänen 11.11.1999 myyntiin jättä-
miensä Benefonin osakkeiden (400) arvon 2 760 euroa että virheellisesti tulleiden ja peruutettujen Bene-
fonin osakkeiden (400) arvon 2 533,41 euroa eli yhteensä 5 293,41 euroa.

Pankin mukaan asiakas halusi pitää hänelle virheellisesti hankitut osakkeet eikä halunnut, että pankki olisi
välittömästi korjannut tilanteen. Korvausvaatimukset pankki katsoi perusteettomiksi ja  katsoi toimineen-
sa voimassa olevien arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisten ehtojen (22.6.1998) mukaisesti
sekä noudattaneensa Ratan arvopaperien markkinointimenettelystä antamaa ohjetta (ohje 201 / dnro
22/269/99).

Myöhemmin 17.11.1999 asiakas antoi pankille myyntimääräyksen myydä kaikki (800 kpl) osakkeet raja-
hintaan 8,00 euroa. Kauppa ei kuitenkaan toteutunut, koska kurssitaso oli 7,48 euroa myyntimääräyksen
aikana 17.11.1999-23.11.1999.

Pankki ei katso olevansa korvausvastuussa asiakkaalle kurssikehityksen muutoksesta, koska asiakas oli
halunnut pitää omistuksessaan myös virheellisesti hankitut osakkeet ja antanut koko osakemäärää (800
kpl) koskevan myyntimääräyksen vasta 17.11.1999.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan näkemyksen mukaan tapauksessa oli kysymys siitä, oliko pankki antanut asiak-
kaalle mahdollisuuden peruuttaa Benefon S -osakkeista tehty virheellinen toimeksianto ja kuinka pankki
oli pyrkinyt korjaamaan asiakkaalle aiheuttamansa virheen. Lisäksi asiakas oli valituksessaan moittinut
pankin sijoitusneuvojien toimia ja vaatinut niiden aiheuttamien vahinkojen korvaamista.

Arvopaperilautakunnan mukaan oli riidatonta, että pankki oli tehnyt virheen toteuttaessaan asiakkaan
toimeksiannon. Pankin ja asiakkaan välille oli kuitenkin syntynyt riita siitä, miten asiakas oli halunnut
                                                
1 Yhteystiedot:
Pankkialan Asiakasneuvontatoimisto
Museokatu 8 A 7, 00100 Helsinki
puh. (09) 4056 1230
Sähköposti: pankkialan.asiakasneuvonta@rahoitusalankl.fi
www.arvopaperiltk.net
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toimia toimeksiannon suhteen virheen ilmennyttyä. Asiakkaan mukaan pankki ei ollut antanut mahdolli-
suutta peruuttaa virheellistä toimeksiantoa. Lisäksi pankki oli vielä lausunut, että asiakkaan oli pidettävä
lisäosakkeet, koska kirjaaminenkin oli jo tehty.

Asiakasta palvelleiden pankin toimihenkilöiden mukaan virhe oli kiistaton ja asiakkaalle oli annettu vä-
littömästi mahdollisuus toimeksiannon peruuttamiseen. Toimihenkilöiden mukaan asiakas oli ollut tyyty-
väinen kauppaan ja halusi pitää virheellisen kaupan kautta kirjatut lisäosakkeet.

Arvopaperilautakunta katsoi, että

- ei voida pitää perusteltuna väitettä, että pankki ei olisi antanut asiakkaalle mahdollisuutta peruuttaa
virheellinen toimeksianto

- ei ole osoitettu, että pankin antamat sijoitusneuvot olisivat olleet objektiivisesti arvioiden niin virheel-
lisiä, että ne olisivat olleet omiaan heikentämään asiakkaan kykyä arvioida sijoituskohteen riskiä tai
tekemään asianmukaisia sijoituspäätöksiä

- asiakas itse vastaa sijoitustensa riskeistä ja kurssimuutoksesta.

Mainituilla perusteilla arvopaperilautakunta katsoi, että

- pankki oli antanut asiakkaalle mahdollisuuden peruuttaa pankin virheestä johtunut Benefon S -
osakkeiden kauppa, mutta asiakas ei ollut tätä halunnut tehdä

- syntyvän vahingon minimoimiseksi asiakkaan olisi välittömästi tullut antaa osakkeita koskeva myyn-
titoimeksianto näiden arvon mukaiseen rajahintaan

Lopuksi arvopaperilautakunta totesi, että koska asiakas ei ollut suostunut pankin esittämään peruuttamis-
toimeksiantoon, oli peruste asiakkaan korvausvaatimukselle poistunut. Asiakkaan esittämät korvausvaa-
timukset sekä virheellisen toimeksiannon että sijoitusneuvonnan osalta olivat siten aiheettomia.

2) APL 1107 /2002. SIJOITUSRAHASTO-OSUUKSIEN LASKELMA, LUNASTAMINEN, PANKIN VIRHEEN
KORJAAMINEN, VAHINGONKORVAUSVAATIMUS.

Pankin palveluneuvojan ehdotusta noudattaen asiakas oli 26.10.2000 ostanut kahden sijoitusrahaston
osuuksia 50 000 markalla Hänen tarkoituksenaan oli hankkia pientä ja vakaata tuottoa sijoitettavalle pää-
omalle ja välttää suuria riskejä. Myöhemmin (11.6.2001) kun osakekurssit laskivat ja tappiot suurenivat,
asiakas halusi luopua rahasto-osuuksistaan. Palveluneuvoja kehotti kuitenkin asiakasta odottamaan.

Elokuussa 2001 pankin palveluneuvoja soitti asiakkaalle ja kehotti myymään osuudet, koska tappiot
näyttivät suurenevan. Oaspuolet tapasivat pankissa 15.08.2001, jolloin palveluneuvoja oli näyttänyt asi-
akkaalle laskelman, jossa osuuksien arvoksi oli merkitty yhteensä 45 800 markkaa. Tämän jälkeen osa-
puolet sopivat, että osuudet myydään mainittuun hintaan ja rahat tilitetään asiakkaan pankkitilille. Myö-
hemmin asiakas sai postitse kirjeen, jonka mukaan asiakkaan tilille oli maksettu 40 832,66 markkaa. Asi-
akkaan tiedusteltua pankilta sovitun hinnan ja tilitetyn hinnan välistä eroa oli palveluneuvoja todennut,
että hän oli saattanut erehtyä laskelmissa. Asiakaspalvelupäällikkö puolestaan katsoi pankin toimineen
virheettömästi, mutta totesi kuitenkin, että rahasto-osuuksien myynti voidaan peruttaa, jos asiakas tekee
peruutuksen viimeistään 24.08.2001.

Asiakas ilmoitti muutaman päivän kuluttua asiakaspalvelupäällikölle, ettei hän voi suostua kaupan pur-
kuun, koska hänen näkemyksensä mukaan pankki oli tehnyt virheen. Lisäksi osakekurssit ovat edelleen
laskeneet, ja näin hän kärsisi vain lisätappiota, jos ottaisi osuudet takaisin. Tässä yhteydessä asiakaspal-
velupäällikkö kehotti asiakasta harkitsemaan  myös kaupan mitätöintiä.
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Syyskuussa 2001 asiakkaan valituskirjeeseen antamassaan vastauksessa pankki myönsi virheensä, mutta
katsoi asiakkaan korvausvaatimuksen olevan perusteettoman, koska rahasto-osuuksien myynnin mitä-
töintiä koskeva määräaika oli umpeutunut. Asia ei siten johtanut pankin puolelta toimenp iteisiin.

Vastineessaan pankki totesi vielä, että

- asiakas ei ollut 17.6.2002 päivätyssä kirjeessä yksilöinyt vaatimuksiaan
- pankki myönsi 15.8.2001 osuuksien arvonlaskennassa tapahtuneen laskuvirheen ja halukkuutensa sen

korjaamiseen
- virhe: 37 804,08 mk + 3 771,26 = 41 575,34  mk  ei  45 800 mk, ero johtui palveluneuvojan päässä-

laskuvirheestä
- pankki oli pyrkinyt saattamaan asiakkaan siihen tilanteeseen, jossa hän oli ennen myyntitoimeksian-

toa, mutta asiakas ei ollut suostunut toimeksiannon purkamiseen
- pankin velvollisuus vahingonkorvaukseen oli poistunut asiakkaan kieltäytyessä peruutuksesta
- luovutustappio ei olisi realisoitunut, jos toimeksianto olisi peruutettu
- asiakas ei voi kiertää sijoituspäätöksensä taloudellisia seuraamuksia nyt esitetyllä tavalla.

Lisävastineessaan asiakas esitti, että

- pankin tuli korvata vähintään ilmoitetun ja toimitetun summan välinen erotus
- pankin toimista puuttui etiikka ja pankki muunnellut totuutta
- pankki oli antanut väärää tietoa osuuksien kurssikehityksestä

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunnan mukaan tapauksessa oli kysymys siitä, oliko pankki toiminut oikein rahasto-
osuuksien lunastamista koskevassa korvausasiassa. Asiakkaalle oli ilmoitettu rahasto-osuuksien arvoksi
enemmän kuin niiden arvo todellisuudessa oli. Oliko pankki pyrkinyt asianmukaisesti korjaamaan asiak-
kaalle asiakassuhteessa tapahtuneen virheensä.

Arvopaperilautakunta katsoi olevan riidatonta, että

- pankki oli antanut asiakkaalle virheellistä tietoa sijoituspäätöksen yhteydessä
- pankin tuli palauttaa asiakkaan taloudellinen asema samanlaiseksi kuin se oli ennen pankin virhettä
- asiakkaan tilanne olisi palautettu ennalleen siten, että virheellisesti tehty osuuksien myyntitoimek-

sianto olisi peruutettu
- asiakkaan näkemys myyntitoimeksiannon peruuttamisen vaikutuksesta tappioiden kasvamiseen oli

virheellinen
- asiakas ei saa päästä parempaan asemaan kuin hän oli ennen pankin virhettä
- asiakas vastaa sijoitustensa riskistä ja kurssimuutoksesta.

Mainituilla perusteilla arvopaperilautakunta katsoi, että peruuttamalla myyntitoimeksianto olisi päästy
asianmukaiseen tulokseen. Lisäksi arvopaperilautakunta katsoi, että koska asiakas ei ollut tähän suostunut
vaan oli vaatinut tilanteen palauttamista edullisemmaksi kuin se pelkästä vain peruuttamisesta olisi johtu-
nut, niin peruste korvausvaatimukselle oli poistunut. Korvausvaatimus oli siten aiheeton.

3) APL 1237 / 2002. SONERAN OSAKKEIDEN OSAKEANTI JA LISÄMERKINTÄOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN,
PANKIN NEUVONTA, VAHINGONKORVAUSVAATIMUS.

Asiakkaat A ja B jättivät Soneran merkintäoikeudet käyttämättä, koska uskoivat niiden muuttuvan auto-
maattisesti osakkeiksi ilman eri merkintää. Asiakkaiden mukaan pankki ja tämän käyttämä pankkiiriliike
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antoivat heille harhaanjohtavia menettelytapatietoja Soneran merkintäoikeuksien toteutuksesta. Näiden
harhaanjohtavien tietojen takia mainitut merkintäoikeudet jäivät käyttämättä, koska he uskoivat niiden
muuttuvan automaattisesti osakkeiksi. Asiakkaille aiheutui tästä vahinkoa, josta he vaativat pankista kor-
vausta. Asiakkailla oli ollut myös se käsitys, että merkintäoikeuksien osto verkkopalvelun kautta  ei vaa-
tinut erillistä osakkeiden merkintää.

Pankille esittämässään oikaisuvaatimuksessa asiakkaat vaativat, että A:lle merkitään arvo-osuustilille 4
000 ja asiakas B:lle 1 900 Sonera Oyj:n osakkeita. Toissijaisesti he vaativat, että pankki korvaa heille
rahana näiden osakkeiden vuoden 2001 päätöskurssia vastaavan summan.

Pankin vastine

Pankki kiisti asiakkaiden vaatimukset sekä perusteiltaan että määrältään. Pankki katsoi noudattaneensa
AML 4 luvun 4 §:n mukaista tiedonantovelvollisuutta sekä Ratan asiaa koskevaa menettelytapaohjetta
nro 201.7.

Asiakkaat olivat 9.11.2001 saaneet pankilta uusia osakkeita koskevan toimeksiantolomakkeen, jossa oli
selvitetty osakeannin merkitys ja kerrottu, että merkintäoikeuden käyttäminen edellytti toimeksiannon
antamista pankille sekä merkittyjen osakkeiden merkintähinnan maksamista. Lisäksi he olivat saaneet
Sonera Oyj:ltä tätä osakeantia koskevaa materiaalia. Tähän materiaaliin oli sisältynyt mm. lausuma, että
merkintäajan päätyttyä käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat.  Lisäksi vastoin asiakas A:n käsitystä
osakkeiden merkitseminen verkkopalvelun välityksellä ei ollut mahdollista.

Pankki katsoi, että tutustumalla asiakkaiden käytössä olleeseen materiaaliin ei voi jäädä siihen käsityk-
seen, että markkinoilta hankitut merkintäoikeudet automaattisesti muuttuisivat osakkeiksi ilman eri toi-
meksiantoa ja ilman eri maksua.

Lisävastineessaan

- asiakas  A esitti pankille uuden vahingonkorvausvaatimuksen, joka oli 13 069,09 euroa laillisine vii-
västyskorkoineen 28.12.2001 lähtien maksupäivään saakka, korvausvaatimus perustui pankin aiheut-
tamaan välittömään vahinkoon (8000 rauenneita merkintäoikeuksia) korkoineen

- myös asiakas B täydensi vahingonkorvausvaatimustaan, joka oli rauenneiden (3800) merkintäoikeuk-
sien hinta eli 5 336 euroa viivästyskorkoineen 28.12.2001 lähtien maksupäivään saakka

- asiakkaat painottivat aktiivista rooliaan merkintään liittyvän lisätiedon hankinnassa ja sitä, että toimi-
henkilö oli kertonut, että verkon kautta pörssistä ostetut lisämerkintäoikeudet muuttuvat osakkeiksi
automaattisesti ilman paperidokumentaatiota

- asiakkaat olivat sitä mieltä, että pankin olisi pitänyt antaa Internetin kautta tapahtuvasta merkintäoike-
uksien toteuttamisesta oikeaa tietoa.

Lisävastineessaan

- pankki kiisti asiakkaiden vaatimukset sekä väitteet
- pankin toimihenkilö ei muistanut käyneensä keskusteluja verkkopalvelun kautta toteutettavista mer-

kintäoikeuksista
- pankki painotti, että asiakkaalla on sopimuspohjainen vastuu ja selonottovelvollisuus verkkopalvelun

kautta antamistaan toimeksiannoista
- pankki katsoi, että perusteita pankin vahingonkorvauksen suorittamiseen ei ole.
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Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakkaat pyysivät arvopaperilautakuntaa arvioimaan sitä, onko pankki antanut heille virheellistä tai
puutteellista menettelytapatietoa Sonera Oyj:n merkintäoikeuksien käyttämisestä.

Arvopaperilautakunta katsoi, että merkintäoikeuksia koskeva kirjallinen ohjeistus oli ollut melko selkeää.
Asiaan liittyvät käytännön menettelytavat saattoivat kuitenkin olla asiaa vähemmän tuntevalle vaikeita.

Arvopaperilautakunta katsoi, että mahdollisesti asiassa olivat sekoittuneet keskenään vanhojen osakkeen-
omistajien ensisijainen ja toissijainen oikeus merkitä Sonera Oyj:n osakkeita vanhojen osakeomistusten
perusteella. Toimeksiantolomake vanhoista osakeomistuksista on  toimitettava tilinhoitajayhteisölle. Itse
merkintäoikeudet voidaan ostaa ja myydä pörssissä myös Internetin kautta. Merkintä näistä on toimitetta-
va vahvistettavaksi tilinhoitajayhteisölle ennen kuin merkintäoikeudet vaihtuvat osakkeiksi. Selvityksien
perusteella ei kuitenkaan voida varmasti todeta, missä yhteydessä virhe on tapahtunut.

Arvopaperilautakunta katsoi, että osapuolten ristiriitaisten kirjallisten lausumien johdosta asioiden luo-
tettava selvittäminen edellyttäisi henkilötodistajien kuulemista, johon sillä ei ole mahdollisuutta. Arvopa-
perilautakunta ei siten voinut selvittää, mitä asiassa olisi pidettävä totena. Niinpä arvopaperilautakunta
päätti olla antamatta lausuntoa tässä asiassa.

4) APL 1520/2002.  SIJOITUSRAHASTO-OSUUKSIEN LUNASTAMINEN VALTAKIRJALLA , MENETTELYTAPA,
VASTUU, VAHINGONKORVAUSVAATIMUS.

Asiakas oli 17.6.2002 allekirjoittanut valtakirjan pankki A:n konttorissa pankki B:n sijoitusrahasto-
osuuksien lunastamisesta ja näin saatavien varojen siirtämisestä pankki A:han. Pankki A jätti lunastamista
koskevan kirjeen postin kuljetettavaksi 18.6.2002. Rahasto-osuuksien lunastus tapahtui kuitenkin vasta
26.6.2002.

Kesällä 2002 asiakas vaati korvausta pankki B:lta. Korvausvaatimus perustui kurssien laskuun pitkän
lunastusajan aikana. Pankki B suhtautui kielteisesti korvaukseen. Pankki A oli aikaisemmin 29.7.2002
ehdottanut pankki B:lle asiakkaalle aiheutuneen kurssieron tasasuhteista korvaamista. Perusteena oli ollut
asian selvittämisen mahdottomuus. Elokuussa 2002 pankki A korvasi vapaaehtoisesti asiakkaalle 18.6. -
26.6.2002 syntyneistä tappiosta puolet eli 716,67 euroa. Korvausta pankki perusteli asiakassuhteella ja
palvelulla. Myöhemmin asiakas esitti, että pankki A korvaisi koko summan, mutta tähän se ei suostunut.

Asiakas esitti, että

- valtakirjan ja rahasto-osuuksien lunastuspyynnön toimittaminen kirjaamattomana kirjeenä pankki
A:sta pankki B:hen ei täyttänyt pankille asetettua huolellisuusvelvollisuutta

- vastuuta tapahtuneesta ei voida siirtää asiakkaalle
- se ei ollut sitoutunut pidättäytymään esittämästä lisävaateita pankki A:ta kohtaan tämän vapaaehtoisen

korvauksen johdosta
- pankki B:n hidas toiminta jyrkästi kurssilaskun aikana myötävaikutti tappioiden syntymiseen asiak-

kaalle.

Pankkien vastineet:

- pankki A:n maksama korvaus perustui osapuolten sopimukseen
- suoritetun korvauksen peruste ei ollut juridinen, vaan se oli lähinnä asiakassuhteen hoitoa
- pankki A:n mukaan postin kulkuun ei ole voinut vaikuttaa pankki A eikä pankki B
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- pankki B ei katsonut olevansa velvollinen maksamaan korvausta, koska postin ohjautumiseen kulunut
aika ei ollut pankin laiminlyönnistä johtuva.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas pyysi arvopaperilautakuntaa selvittämään, toimiko pankki A oikein antaessaan hänen rahasto-
osuuksiaan koskevat lunastusasiakirjat postin kuljetettavaksi pankki B:lle. Lisäksi hän kysyi, oliko koh-
tuullista, että hän asiakkaana joutui kantamaan kurssitappion pankki A:n mahdollisen huolimattomuuden
johdosta. Vahingonkorvauksena asiakas esitti puolet aiheutuneesta kurssitappiosta eli 716,67 euroa.

Arvopaperilautakunta katsoi, että asiaa oli arvioitava Ratan menettelytapaohjeen nro 201.7, hyvää pank-
kitapaa koskevan ohjeistuksen sekä arvopaperialan koskevien erityispiirteiden perusteella.

Tapauksen arvioinnissa oli huomioitava mm. seuraavaa:

- onko toimeksiannon ja valtakirjan vastaanottanut toimihenkilö toiminut riittävän huolellisesti ja am-
mattitaitoisesti antaessaan lunastustoimeksiannon postin kuljetettavaksi, koska tilanne markkinoilla
voi muuttua nopeasti

- sijoituspalvelun toimeksiantoja tai tehtäviä hoidettaessa on aina varauduttava tilanteiden nopeaan
muuttumiseen

- tilanteeseen voidaan soveltaa välittäjää koskevia huolenpitovelvollisuuksia, joiden mukaan toimek-
sianto on hoidettava mahdollisimman pian, jollei asiakkaan etu vaadi lykkäämistä

- hoidettaessa sijoituspalvelutoimeksiantoja on erityisesti kiinnitettävä huomiota toimeksiannon ajalli-
seen toteutukseen

- valtakirjassa ei määritelty, miten toimeksianto tuli hoitaa.

Arvopaperilautakunta katsoi, että alalla on yleisesti käytössä menettelytapa, jossa vastaanottavaa tahoa
informoidaan puhelimitse tai telefaksilla tulevasta tapahtumasta ja toimitetaan asia ennakkotietona vas-
taanottajalle. Pankki A:n olisi siten tullut toimittaa lunastustoimeksianto vastaanottavan pankin tai tämän
rahastoyhtiön tietoon näitä viestintävälineistä käyttäen. Näin rahasto-osuudet olisi mahdollisesti saatu
lunastettua jo saman päivän kurssiin tai viimeistään seuraavan päivän päätöspäivän kurssiin. Pankki A ei
ollut toiminut asiaan kuuluvalla huolellisuudella.

Arvopaperilautakunta suositti pankki A:ta korvaamaan asiakkaalle taloudellisen vahingon jo korvatun
määrän lisäksi siten, että rahasto-osuuksien lunastaminen olisi tapahtunut 18.6.2002 päivän arvoon.

5) APL 1607/2002. ARVOPAPERITOIMEKSIANTO, TOIMEKSIANNON TOTEUTUMINEN, HINNASTO, VA-
HINGONKORVAUSVAATIMUS.

Asiakas antoi 10.5.2002 verkon kautta ostotoimeksiannon 970:stä TJ Groupin osakkeesta rajakurssiin
0,20 euroa. Toimeksiannosta toteutui vain 68. Asiakas antoi 13.5.2002 uuden ostotoimeksiannon 902:sta
TJ Groupin osakkeesta päivän kurssiin. Tästä toimeksiannosta toteutui 900. Pankki veloitti molemmista
kaupoista täysimääräiset välityspalkkiot.

Asiakas ei hyväksynyt välityspalkkioiden perimistä, vaan viittasi pankin verkkosivun tekstiin, jonka mu-
kaan "toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu". Asiakkaan mielestä ohjeessa olisi pitänyt
selkeästi ilmoittaa, että mikäli toimeksiannosta toteutuu vain osa, se katsotaan toteutuneen kokonaisuu-
dessaan.

 Asiakas vaati pankilta molempien välityspalkkioiden palauttamista eli 43 euroa.
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Pankin vastine:

Kotimaisen arvopaperin osto- ja myyntitoimeksiannon yleisten ehtojen kohdan 4.8. mukaan välittäjällä on
oikeus tehdä toimeksiannon tarkoittama kauppa osissa, ellei toisin ole sovittu. Lisäksi palveluhinnaston
mukaan verkkopankin kautta annetuista toimeksiannoista peritään palkkio sekä ostoista että myynneistä
toimeksiannon koon mukaan. Tässä yksittäisen toimeksiannon palkkio oli 21,50 euroa. Mainituilla pe-
rusteilla pankki ei katsonut olevansa velvollinen palauttamaan asiakkaan vaatimia välityspalkkioita.

Lisävastineessaan asiakas esitti, että

- pankki vetosi vain palveluhinnastoon, mutta jätti huomioimatta verkkopankin sivuilla olleen keskei-
sen ohjeen, jonka mukaan "toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu."

- pankki katsoi toimeksiannot toteutuneiksi, vaikka ne eivät toteutuneet kokonaan

Asiakas uudisti vaatimuksensa ja vaati lisäksi pankkia korvaamaan asian hoitokuluina 100 euroa.

Pankin lisävastine

Kun asiakkaan kanssa solmitaan säilytystä ja arvopaperivälitystä koskevat sopimukset, saa asiakas pankin
mukaan myös yleiset sopimusehdot ja palveluhinnaston. Pankin sähköisen asioinnin ehtoja sovelletaan
vain asioitaessa verkkopankissa. Nämä ehdot ovat kuitenkin toissijaisia suhteessa finanssipalvelukohtai-
siin ehtoihin. Sopimusehtoja ja palveluhinnastoa, jotka ovat osa sopimusta, noudatetaan sopimussuhteessa
ensisijaisesti. Verkkopalvelun käyttöohjeet täydentävät sovellettavia sopimusehtoja.

Verkkopalvelun ohjeen mukaan toimeksiannosta ei mene palkkiota, mikäli se ei toteudu. Tällöin toimek-
sianto ei toteudu osittainkaan.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Asiakas pyysi arvopaperilautakunnalta kantaa siihen, onko pankki toiminut oikein veloittaessaan asiak-
kaalta täydet toimenpidepalkkiot tämän vajaista arvopaperikaupoista. Lisäksi hän pyysi tulkintaa siitä,
ovatko pankin kyseistä asiaa koskevat sopimusehdot kohtuullisia ja onko pankin tulkinta niistä oikea.

Asiakas vaati vahingonkorvauksena välityspalkkioiden palautusta 43 euroa sekä muusta vaivasta 100 eu-
roa.

Arvopaperilautakunta yhtyi pankin näkemykseen verkkopalvelussa sovellettavien sopimusten, palvelu-
hinnaston ja käyttöohjeiden keskinäisistä soveltamisjärjestyksistä. Pankin 1.4.-30.6.2002 soveltaman pal-
veluhinnaston mukaan verkkopankin kautta annetuista toimeksiannoista peritään palkkio, joka tässä tapa-
uksessa oli yhteensä 43 euroa. Lisäksi verkkopankin ehdoissa todetaan, että toimeksiannosta ei mene
palkkiota, mikäli se ei toteudu.

Arvopaperilautakunta katsoi, että

- sopimusehdot olivat osittain vaikeaselkoiset
- asiakas ei voi olettaa palvelun olevan maksutonta, vaikka asiaa koskevat sopimusehdot olisivatkin

osin tulkinnanvaraisia
- epäselvissä tilanteissa asiakkaalla itsellään on selonottovelvollisuus oikean asiantilan selvittämiseksi.
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Mainituilla perusteilla arvopaperilautakunta katsoi, ettei asiassa ollut perusteita välityspalkkioiden pa-
lauttamiseksi asiakkaalle, vaikka kaupat olivatkin toteutuneet vain osittain. Toimeksiannoista oli joka
tapauksessa aiheutunut pankille kustannuksia ja toimenpiteitä.

6) APL 1706 / 2002. ARVOPAPERIKAUPANKÄYNNIN SELVITYS, VÄÄRÄ  ARVO-OSUUSTILI, REKLAMAATIO,
PANKIN VASTUU, VÄLILLINEN VAHINKO, VAHINGONKORVAUS.

Asiakas oli 11.9.2002 antamassa myyntitoimeksiantoa verkkopankin kautta, kun hän huomasi, että hänen
arvo-osuustilinsä oli tyhjä. Tilillä olisi pitänyt olla 500 Nokian osaketta.

Asiakas pyysi arvopaperilautakuntaa arvioimaan, toimiko pankki oikein kirjatessaan hänen aikaisemmin
ostamansa Nokian osakkeet APK:n arvo-osuustilille, vaikka ne olisi pitänyt kirjata pankin arvo-
osuustilille. Asiakas tiedusteli myös, oliko hänellä oikeus korvaukseen, kun mainitut arvo-osuudet eivät
olleet hänen käytettävissään verkkopankissa asioidessaan. Lisäksi hän huomautti vielä, ettei hänen arvo-
osuustilinumeroa ollut pankin aikaisemmin toimittamissa kaupanvahvistuksissa.

Pankille 19.9.2002 esittämässään korvausvaatimuksessa asiakas esitti, että pankki korvaisi hänelle 500
Nokia Oyj:n osakkeen kurssieron (15,20 € - 14,44 €) ja lisäksi 1 000 euroa  hänelle aiheutuneesta vaivas-
ta. Asiakkaan mukaan hän olisi voinut myydä osakkeet kurssiin 15,20 euroa ja ostaa nämä takaisin kur s-
siin 14,44 euroa. Hän katsoi, että arvopaperivälityksen yleisten ehtojen kohdat 4.9 ja 5.1 tukivat hänen
vahingonkorvausvaatimustaan. Pankki kiisti vahingonkorvausvaatimuksen kokonaisuudessaan.

Pankin vastine

Pankin mukaan asiakas oli 17.5. ja 14.6.2001 myynyt osakkeitaan  APK:ssa olevalta arvo-osuustililtään.
Tässä yhteydessä pankin kaupantekojärjestelmä (asiakasrekisteri) tallensi tiedon asiakkaan arvo-
osuustilistä APK:ssa. Tämän jälkeen asiakkaan edelleen asioidessa pankin kautta  kirjaantuivat tapahtu-
mat teknisistä syistä yhä asiakkaan APK:ssa olevalle arvo-osuustilille.

Pankin antaman selvityksen mukaan asiakkaan toimeksiannoissa ei ollut erikseen merkittyä arvo-
osuustiliä. Kirjauksista ei ollut myöskään koitunut asiakkaalle lisäkustannuksia. Lisäksi asiakkaalle vuo-
den 2002 alusta lukien toimitetuissa kauppalaskelmissa oli mainittu APK:n arvo-osuustili, jonne kaupat
oli kirjattu.

Asiakkaan korvausvaatimuksen pankki katsoi perustuvan realisoitumattomiin tapahtumiin. Tällaisen vä-
lillisen vahingon osalta pankki viittasi arvopaperivälityksen yleisten ehtojen kohtaan 5.3, jonka mukaan
pankki ei ole vastuussa välillisestä vahingosta.

Pankki mainitsi myös, että mikäli toimeksianto ei  onnistu  verkkopankin kautta, voi asiakas antaa toi-
meksiannon puhelimitse suoraan pankin meklarille. Asiakas ja pankki olivat myöhemmin sopineet  osak-
keiden siirrosta APK:n arvo-osuustililtä pankin arvo-osuustilille. Pankki ei  katsonut olevansa korvaus-
vastuussa asiakkaalle.

Lisävastineessaan asiakas totesi, että

- pankki ei vastineessaan myöntänyt virheellistä menettelyään
- APK:n tililtä ei voi käydä kauppaa verkossa pankin tunnusluvuilla
- asiakas ei ole voinut vaikuttaa pankin teknisiin järjestelmiin, jotka pankki nimesi virheen aiheuttajaksi
- pankin tuli korvata asiakkaalle se, ettei tämä voinut myydä osakkeitaan silloin, kun niiden arvo oli

15,20 euroa ja muut osakkeenomistajat pääsivät toteuttamaan vastaavat kaupat.
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Pankin lisävastine:

Pankin mukaan arvopaperikauppojen kirjaamista koskevassa asiassa ei ole kysymys järjestelmän tekni-
sestä häiriöstä vaan kaupankäyntijärjestelmän ominaisuudesta. Pankin kaupankäyntijärjestelmässä olivat
tiedot asiakkaan arvo-osuustileistä sekä pankissa että APK:ssa. Arvopaperikaupat kirjattiin APK:n arvo-
osuustilille, koska kirjaushakemukset tulostuivat APK:n arvo-osuustilille.

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Lautakunta katsoi olevan riidatonta, että

- asiakkaan Nokian osakkeet eivät olleet tämän käytettävissä pankin arvo-osuustilillä 11.9.2002, vaan
ne olivat APK:n arvo-osuustilillä

- Nokian osakkeiden myynti- ja ostokurssit olivat kyseisenä ajankohtana sellaiset, että asiakkaan toi-
meksiannot olisivat todennäköisesti toteutuneet

- Nokian osakkeiden ostotoimeksiantolomakkeissa ei ollut pankin arvo-osuustilinumeroa eikä pankki
sitä myöskään asiakkaalta vaatinut.

Epäselväksi jäi edelleen se, miksi asiakkaan arvo-osuudet olivat olleet APK:n arvo-osuustilillä, vaikka
asiakas ei ollut niitä sinne siirtänyt. Pankin mukaan APK:n kirjausprosessi oli pankin vastaavaa nopeam-
pi, josta johtui, että kaupat kirjaantuivat APK:n arvo-osuustilille.

Arvopaperilautakunta arvioi tilannetta arvoperivälityksen yleisten ehtojen kohdan 3.2. pohjalta. Tämän
kohdan mukaan pankki sitoutuu siihen, että asiakkaan varat säilytetään pankissa olevalla tilillä, jollei asi-
akkaan kanssa muuta sovita. Tapauksessa ei ole näytetty sovitun muusta säilytyksestä. Tästä syystä asiak-
kaan arvo-osuuksien olisi tullut olla asiakkaan käytettävissä kaupantekohetkellä 11.9.2002. Lisäksi ky-
seisten sopimusehtojen kohdassa 4.5 todetaan, että pankki huolehtii ja vastaa siitä, että asiakkaan lukuun
hankitut arvopaperit ovat luovutettavissa asiakkaalle. Jos toimitus viivästyy asiakkaasta riippumattomasta
syystä tai on virheellinen, pankki on velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuneen vahingon.

Mainituilla perusteilla arvopaperilautakunta katsoi, että pankki olisi ollut velvollinen korvaamaan asiak-
kaalle sekä osakkeiden viivästyneestä myynnistä aiheutuneen vahingon että viivästyksen aiheuttaman
tappion, mikäli tästä olisi ollut asiassa näyttöä. Koska asiakkaan esittämä vaatimus ei kuitenkaan ollut
koskenut tällaista korvauskelpoista vahinkoa, katsoi arvopaperilautakunta, ettei pankki ollut näistä sopi-
musehtojensa mukaisesti vastuussa.

7) APL 2040 / 2002. ARVOPAPERITOIMEKSIANTO PUHELIMITSE, VIRHE VAHVISTUKSEN LÄHETTÄMÄTTÄ
JÄTTÄMINEN, VAHINGONKORVAUSVAATIMUS.

Asiakas oli 16.9.2002 soittanut hyvin tuntemalleen pankin toimihenkilölle haluavansa myydä 8 300 Eimo
Oyj:n osaketta rajahintaan 1,05 euroa osake. Asiakkaan mukaan toimeksiannon yhteydessä keskusteltiin
muistakin pörssiosakkeista, kuten Nokian osakkeista, mutta asiakas kieltää ehdottomasti keskustelujen
aikana antaneensa  Nokian osakkeitaan (1570) koskevaa myyntitoimeksiantoa. Toimihenkilö oli kuitenkin
ymmärtänyt Nokian osakkeita koskevan keskustelun toisin. Tämän asiakas saattoi todeta saatuaan postitse
näitä osakkeita koskevan myyntilaskelman. Asiakkaan tiedusteluun tapahtuneesta toimihenkilö oli vas-
tannut, että hän oli ymmärtänyt asiakkaan halunneen myydä pois myös omistamansa Nokia Oyj:n osak-
keet. Asiakas katsoi, että  tätä virhettä ei olisi tapahtunut, jos toimihenkilö olisi asianmukaisesti vahvista-
nut puhelintoimeksiannon.

Asiakas vaati pankilta 1570 Nokia Oyj:n osakkeita hintaan 23 312,60 euroa.
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Pankin vastine:

Pankin mukaan asiakas antoi 16.9.2002 pankille toimeksiannon myydä myös mainitut Nokia osakkeet
rajahintaan 15 euroa, eikä pankki siten voinut suostua asiakkaan vaatimukseen.

Asiakkaan lisävastine:

Asiakas uudisti aikaisemman lausumansa, jonka mukaan pankki oli myynyt hänen tietämättään 1570 No-
kian osaketta 15 euroa kappale. Asiakas mainitsi myös, että joitakin viikkoja myöhemmin Nokian kurssi
oli ollut yli 20 euroa. Lisäksi hän korosti, ettei hän saanut puhelintoimeksiantoon liittyvää kaupan pika-
vahvistusta myöskään Eimo Oyj:n osakkeita koskevan kaupan yhteydessä.

Asiakas tarkensi korvausvaatimustaan ja vaati, että pankki suorittaa kaupasta aiheutuneen tappion, pankin
perimät kulut sekä asiakkaan asianajajalleen maksaman palkkion yhteensä 8 362,18 euroa   (1570 x 20 € -
1570 x 15 € = 7 850,00 € + pankin kulut 243,98 € + lakimiehen kulut 268,20 € = 8 362,18 €).

Arvopaperilautakunnan ratkaisusuositus

Arvopaperilautakunta katsoi selvitetyksi, että asiakas oli 16.9.2002 antanut puhelimitse Eimo Oyj:n osak-
keitaan koskevan myyntitoimeksiannon. Tässä yhteydessä toimihenkilö oli pikavahvistuslomakkeen lä-
hettämisen asiakkaalle ennen lopullisen kaupan vahvistumista. Epäselväksi jäi kuitenkin edelleen se, koh-
distuiko myyntitoimeksianto sekä Eimo Oyj:n osakkeisiin että Nokia Oyj:n osakkeisiin.

Arvopaperilautakunta katsoi, että pankin tuli tiedonanto- ja selonottovelvollisuutensa perusteella varmis-
tua asiakkaan antamien toimeksiantojen toteutuksen sisällön oikeellisuudesta ja virheettömyydestä. Koska
pankki ei esim. äänitteiden tai pikavahvistuksen avulla kyennyt näyttämään, että toimeksianto oli pankin
käsityksen mukainen, avopaperilautakunta katsoi, että asiakas ei ollut halunnut antaa pankille omistami-
aan Nokian osakkeita koskevaa myyntitoimeksiantoa. Lisäksi jos pankki olisi toimittanut asiakkaalle heti
puhelintoimeksiannon antamisen jälkeen pikavahvistuksen tulevasta kaupasta, olisi virheellisen kaupan
peruuttaminen ollut vielä mahdollista.

Vahingon määrää arvioidessaan arvopaperilautakunta huomioi myös asiakkaan velvollisuuden rajoittaa
vahinkoaan. Asiakkaan olisi tullut hankkia virheellisesti myydyt osakkeet uudelleen, mikäli hän olisi ha-
lunnut jatkaa sijoittamista niihin.

Asiakas oli saanut tiedon kaupasta 15.10.2002, joten arvopaperilautakunnan mielestä vahingon määrä oli
laskettava vertaamalla tällöin vallinnutta kurssitasoa siihen hintaan, jolla osakkeet oli myyty 15.10.2002.
Kun osakkeet olisi voitu myös 15.10.2002 ostaa takaisin 15,75 euron hintaan, oli aiheutuneena vahinkona
pidettävä 0,75 euroa osaketta kohti.

Arvopaperilautakunta suositti, että pankki korvaa asiakkaalle 1570 x 0,75 euroa eli 1177,50 euroa. Lisäksi
arvopaperilautakunta viittasi ohjesääntönsä  2 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan se ei käsittele vaatimusta
sille osoitetun lausuntopyynnön laatimisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta.

Lisätietoja antaa
markkinavalvoja Harri Hirvi, puhelin (09) 183 5284.
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TAPAHTUMAKATSAUS

RATA ANTOI KAKSI EPÄVIRALLISTA HUOMAUTUSTA

Rahoitustarkastus on antanut kaksi epävirallista huomautusta – toisen listayhtiölle ja toisen yhtiön osak-
keenomistajalle.

Listayhtiölle annettu huomautus koski tulosvaroituksen antamisen ajankohtaa. Rata katsoi, että listattu
yhtiö ei ollut antanut tulosvaroitusta ilman aiheetonta viivytystä. Tulosvaroitukseen johtaneiden olosuh-
teiden vuoksi Rahoitustarkastus kuitenkin katsoi, ettei sillä ole aihetta muihin toimenpiteisiin. Toinen
huomautus annettiin saman yhtiön osakkeenomistajalle. Se liittyi kaupankäyntiin yhtiön osakkeilla ajan-
jaksona, jona tulosvaroituksen antamiseen johtanut taloudellisen tilanteen muuttuminen kävi ilmeiseksi.

Epäviralliset huomautukset koskivat tapahtumia ennen julkista huomautusta koskevan säännöksen vo i-
maantuloa, joten niiden osalta ei ole voitu harkita julkisen huomautuksen antamista2.

TUTKINTAPYYNTÖJÄ POLIISILLE

Rata on antanut poliisille esitutkintaan kaksi tapausta, joissa epäillään sisäpiirintiedon väärinkäyttöä.
Esitutkinnallisista syistä Rata ei kuitenkaan voi kertoa julkisuuteen kohdeyhtiöiden arvopapereiden nimiä
tai ajanjaksoja, jolloin epäillyt sisäpiirintiedon väärinkäytöt ovat tapahtuneet.

                                                
2 Uusi laki Rahoitustarkastuksesta tuli voimaan 1.7.2003. Sen mukaan Rata voi antaa valvottavalle ja muulle ra-
hoitusmarkkinoilla toimivalle yhteisölle tai säätiölle julkisen huomautuksen, jos tämä tahallaan tai huolimattomuu-
desta menettelee rahoitusmarkkinoita koskevien säännösten tai niiden nojalla annettujen määräysten vastaisesti.
Julkinen huomautus voidaan antaa myös silloin, jos valvottava tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee toimi-
lupansa ehtojen vastaisesti eikä asia kokonaisuutena harkiten anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin. Rata ei
kuitenkaan voi soveltaa kyseistä säännöstä tapahtumiin, jotka ovat sattuneet ennen säännöksen voimaantuloa.


