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Sisällysluettelo 

Rata tutkii ja sanktioi markkinoilla tapahtuvia väärinkäytöksiä 

  Ratan markkinavalvonnassa korostuu erityisesti markkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen 
 säilyttäminen. Yksi tärkeä osa tätä työtä on valvoa markkinaosapuolien tiedottamista ja 
 markkinoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä. Yleensä sisäpiiritiedon väärinkäyttöepäilyn tutkinta 
 alkaa yhtiön julkistettua pörssitiedotteensa ja suuri osa näitä tutkimuksista on rutiininomaisia 
 selvityksiä. Yhä useammin Rata saa myös vihjeitä epäilyttävistä tapauksista mm. pörssistä ja 
 arvopaperinvälittäjiltä.  

Maksuihin tarkemmat tiedot maksun lähettäjästä rahanpesun estämiseksi 

 Maksupalvelun tarjoamista koskevat EU:n alueella yhtenäiset säännöt. EU:n asetusta 
 sovelletaan kaikissa valuutoissa tehtäviin maksuihin. Asetuksen mukaan pankin tai muun 
 maksupalveluntarjoajan velvollisuus on välittää maksajasta asetuksessa määritellyt tiedot 
 maksunsaajan käyttämälle maksupalvelun tarjoajalle.  

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien sääntelyä ja valvontaa kehitetään 

 Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto ovat yhdessä selvittäneet mahdollisuuksia 
 kehittää finanssiryhmittymien sääntelyä, valvontaa ja raportointia.  

Valmistautuminen yhtenäiseen euromaksualueeseen käynnissä 

 SEPA (Single Euro Payments Area) on Euroopan alueen yhteinen hanke, jonka tavoitteena 
 on nopeuttaa ja yhtenäistää eurooppalaista maksuliikennettä. SEPAn tarkoitus on saada 
 euroalueelle yhtenäiset perusmaksuliikennepalvelut, kuten tilisiirto, suoraveloitus ja 
 korttimaksut. Suomalaisen kuluttajan kannalta merkittävin muutos tulee olemaan nykyisten 
 suomalaisten pankkikorttien poistuminen käytöstä. Suomessa SEPA-palveluita aletaan ottaa 
 käyttöön vuoden 2008 alussa alkaen.  

Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointiperiaatteet ja valvonta uudistuvat 

 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskeva sääntely (fit & proper) on keskeinen osa 
 hallinnon luotettavuutta. Sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavia johdetaan 
 ammattitaitoisesti koko valvottavan toiminnan ajan.  

Vakavaraisuuden arvioinnissa siirrytään mekaanisesta laskennasta kokonaisvaltaisempaan 
tarkasteluun 

 Valvottavien instituutioiden eli pankkien ja sijoituspalveluyritysten omien varojen riittävyyttä on 
 valvottu aikaisemminkin, mutta nykyisessä sääntelyssä vakavaraisuuden hallinnalta vaaditaan 
 vähimmäisvaatimusten täyttämisen lisäksi kokonaisvaltaisempaa riskien ja riskinkantokyvyn 
 arviointia.  

Ratan arvio vuoden 2006 sääntely-ympäristön tapahtumista 

 Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea 
 (CESR) keskittyivät vuonna 2006 valvontayhteistyön ja yhdenmukaisten valvontakäytäntöjen 
 kehittämiseen. Tilinpäätössääntelyssä pääpaino oli EU:ssa sovellettavien IFRS-säännösten ja 
 USA:n tilinpäätössääntelyn lähentymistyössä ja erojen vähentämisessä. Ratan omassa 
 norminannossa vuosi 2006 oli aktiivinen, ja määräyskokoelmauudistus eteni merkittävästi.  
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Tapahtumakatsaus 

 Sari Helminen markkinat-toimiston toimistopäälliköksi 10.5.2007 alkaen – Ratan 
 organisaatiossa muutoksia 1.6.2007 alkaen – Ratan toimintakertomus luettavissa netissä – 
 Ratan tutkimat arvopaperimarkkinoiden valvontatapaukset. 
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Rata tutkii ja sanktioi markkinoilla tapahtuvia väärinkäytöksiä 

Rahoitustarkastus (Rata) valvoo osana markkinavalvontaansa markkinaosapuolien tiedottamista ja 
markkinoilla tapahtuvaa kaupankäyntiä. Tiedottamisen valvonnassa pääpaino on mm. siinä, miten listayhtiöt 
noudattavat tiedonantovelvollisuuttaan, sekä miten osakkeenomistajat noudattavat liputus- ja 
tiedonantovelvollisuutta arvopaperitarjousten ja listausten yhteydessä. Kaupankäynnin valvonta puolestaan 
käsittää mm. epäiltyjen manipulaatiotapausten sekä muiden moitittavien kaupankäyntimenettelyjen 
tutkinnan, mutta pääpaino on kuitenkin epäiltyyn sisäpiirintiedon väärinkäyttöön liittyvillä tutkimuksilla. 

Rata saa vihjeitä epäillyistä sisäpiirintiedon väärinkäytöistä 

Epäillyn sisäpiirintiedon väärinkäytön tai yhtiön tiedonantovelvollisuuden tutkinta alkaa useimmiten yhtiön 
pörssitiedotteen julkistamisen yhteydessä. Valvontaherätteenä on useimmiten tilanne, jossa yhtiön osakkeen 
kurssikehitys on muuttunut huomattavasti tai osakkeen kaupankäynnin volyymi on kasvanut selvästi ennen 
tiedotteen julkistamista. Rata saa myös vihjeitä epäilyttävistä tapauksista eri osapuolilta, kuten pörssiltä, 
markkinaosapuolilta, tiedotusvälineiltä, yksittäisiltä sijoittajilta ja ulkomaisilta valvontaviranomaisilta. 
Erityisesti pörssin ja arvopaperinvälittäjien Ratalle raportoimien epäilyttävien kauppojen määrä on ollut 
kasvussa. 

Suurin osa Ratan tutkimuksista on rutiininomaisia selvityksiä, jotka liittyvät merkittäviin yritysjärjestelyihin ja 
erityisesti niitä edeltäneeseen kaupankäyntiin. Samoin käydään tulosvaroitusten yhteydessä rutiininomaisesti 
läpi kohdeyhtiön sisäpiiriläisten ja näiden lähipiirin kaupankäynti yhtiön osakkeella. Osa Ratan suorittamista 
rutiiniselvityksestä johtaa kuitenkin myös perusteellisempaan jatkotutkintaan, jos syntyy konkreettinen epäily 
väärinkäytöksestä. 

Katso myös 

Rata tiedottaa 1/2003, "Miten Rata tutkii sisäpiirintiedon väärinkäyttöepäilyjä". 

Ratan tutkintavaltuudet ovat laajentuneet 

Väärinkäytösten ennalta ehkäiseminen, niiden paljastaminen ja kiinnijäämisriskin tehostaminen edellyttävät 
riittävän tehokkaita tutkintavaltuuksia. Ratan valvonta- ja tutkintavaltuudet ovatkin viime vuosina laajentuneet 
vaikka ne edelleen joiltakin osin ovat vähäisemmät kuin muilla EU-valvojilla. Myös kansallisten 
valvontaviranomaisten lisääntynyt yhteistyö väärinkäytösten paljastamisessa ja tutkimisessa edellyttää, että 
eri valvontaviranomaisilla on käytössään yhtenäiset valtuudet. Kansainvälinen sääntely edellyttääkin 
nykyisin, että kansallisilla valvontaviranomaisilla on kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen 
niiden tehtävien hoitamiseksi. Riittävät tutkintavaltuudet ovat edellytys myös sille, että kotimaiset ja 
ulkomaiset sijoittajat luottavat Suomen arvopaperimarkkinoiden valvontaan.  

Tutkintavaltuudet ulottuvat myös yksityishenkilöihin 

Ratalla on nykyisin oikeus saada valvottaviltaan ja listayhtiöiltä sekä näiden palveluksessa olevilta henkilöiltä 
kaikki väärinkäytösvalvonnan kannalta tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. Ratalla on lisäksi oikeus saada keneltä 
tahansa henkilöltä – esimerkiksi tavalliselta sijoittajalta – kaikki yksilöitävää liiketointa koskevat valvonnan 
kannalta välttämättömät tiedot. Ratalla on myös oikeus tarvittaessa kutsua henkilöitä kuultavaksi. Kuultavalla 
ei kuitenkaan ole velvollisuutta saapua kuultavaksi, kuten poliisin suorittamassa esitutkinnassa. Kuuleminen 
perustuu vapaaehtoisuuteen.  

Ratalla ei ole oikeutta käyttää pakkokeinoja. Ratalla ei esimerkiksi ole oikeutta vaatia televalvontatietoja 
puhelinoperaattoreilta. Yksinomaan poliisilla on tuomioistuimen luvalla kyseinen oikeus törkeimmissä 
sisäpiirintiedon väärinkäyttö- ja kurssimanipulaatiotapauksissa. Ratalla ei myöskään ole oikeutta tehdä 
kotietsintää tai vaatia omaisuuden jäädyttämistä taikka takavarikoimista.  

http://www.rahoitustarkastus.fi/Fin/Tiedotus/Rata_tiedottaa/2003/1_2003/Miten_Rata_tutkii_sisapiirintiedon_vaarinkayttoepailyja.htm


Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2007 5.6.2007 4 (14) 
 
 
Tutkinnat etenevät tapauskohtaisesti 

Rata joutuu jokaisen tutkimuksensa yhteydessä punnitsemaan väärinkäytösten selvittämisen tehokkuutta ja 
asianosaisten oikeusturvaa. Asianosaisten oikeusturva ja perusteltujen tutkintapyyntöjen teko edellyttävät 
aina riittävää asioiden selvittämistä.  

Lähtökohtaisesti Rata siirtää tutkimansa asia poliisin esitutkintaan silloin, kun sillä on perusteltu epäily 
esimerkiksi rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Tämän jälkeen poliisi 
omasta puolestaan harkitsee itsenäisesti, aloittaako esitutkinnan (syytä epäillä -kynnys).  

Tutkinnan eteneminen Ratassa vaihtelee tapauskohtaisesti. Esimerkiksi tietyissä vakavammissa tapauksissa 
esitutkintaintressien turvaaminen tai rikosvastuun toteuttaminen voi edellyttää nopeaa poliisin esitutkinnan 
käynnistämistä. Tällöin keskeistä voi olla nopea ja kattava poliisin pakkokeinojen käyttö rikosepäilyn 
selvittämiseksi. On myös muistettava, että varsinainen rikosoikeudellinen esitutkinta kuuluu poliisille eikä 
Ratalla ole siihen riittäviä valtuuksia ja resursseja.  

Toisissa tapauksissa Ratan on taas selvitettävä seikkaperäisemmin sitä, onko esitutkintakynnys sen mielestä 
ylittynyt. Ratan tutkimuksissa ilmenee usein tapauksia, joissa epäily tai näyttö väärinkäytöksen tueksi ei 
ilman lisäselvityksiä ole täysin selkeä. Tällöin voi olla tarpeellista pyytää tietyiltä henkilöiltä lisäselvitystä tai 
kuulla heitä. Myös sen arviointi, miten hallinnollisia seuraamuksia voidaan soveltaa, edellyttää usein Ratan 
tutkivan tapausta riittävän pitkälle. Lisäselvitysten jälkeen Rata voi tehdä ratkaisun siitä, onko syytä epäillä 
rikoksen tapahtuneen vai onko kyseessä vähäisempi väärinkäytös. Tällöin Rata voi antaa menettelystä 
oman hallinnollisen seuraamuksen (rikemaksu, julkinen huomautus tai julkinen varoitus) tai viedä asian 
markkinaoikeuteen ja esittää seuraamusmaksun antamista.  

Tutkintapyyntö vai hallinnollinen seuraamus? 

Pääsääntö seuraamusharkinnassa on, ettei samasta teosta tai laiminlyönnistä tule antaa sekä hallinnollista 
että rikosoikeudellista seuraamusta. Näin ollen Rata ei käynnistä asiassa omaa hallinnollista 
seuraamusprosessia, jos sama asia on vireillä esitutkinnassa tai syyteharkinnan kohteena. Vastaavasti Rata 
ei tee tutkintapyyntöä, jos asia on vireillä hallinnollisessa seuraamusprosessissa. Tilanne on sama, jos 
syyttäjä on tehnyt asiassa syyttämättä jättämistä koskevan päätöksen tai jos tuomioistuin on jättänyt 
rangaistukseen tuomitsematta. 

Rajanveto asian siirtämiseksi joko poliisitutkintaan tai Ratan omaan hallinnolliseen seuraamusprosessiin voi 
myös joskus olla vaikea. Ratan on mahdollista antaa menettelystä hallinnollinen seuraamus tai viedä asia 
markkinatuomioistuimeen ainoastaan silloin, kun kyse ei ole rikoslaissa rangaistavaksi säädetystä 
rikoksesta. Poikkeuksellisesti hallinnollinen seuraamus voi olla mahdollista antaa myös rikoslaissa 
rangaistavasta teosta silloin, kun rikkomus on selkeä ja vähäinen. Käytännössä Rata voi antaa esimerkiksi 
sisäpiirintiedon hyväksikäytöstä hallinnollisen seuraamuksen, mikäli tekijän toiminta ei ole ollut tahallista tai 
törkeän huolimatonta tai kaupan koko on ollut huomattavan pieni. Tällöin kyse voi olla lähinnä 
huolimattomuudesta tehdystä teosta. Rajatapauksissa Rata tekee arvion kokonaisharkinnan perusteella 
ottaen huomioon, kumpi seuraamus on tarkoituksenmukaisempi sekä markkinoiden luottamuksen 
turvaamiseksi että seuraamuksen ohjausvaikutuksen saavuttamiseksi. 

Tutkinnasta tiedottaminen 

Rata ei anna julkisuuteen keskeneräisistä tutkimuksistaan tietoa. Tämä koskee yhtä lailla Ratan omia 
tutkimuksia kuin tapauksia, joissa Rata on tehnyt tutkintapyynnön poliisille. Myöskään epäillylle henkilölle ei 
pääsääntöisesti ilmoiteta tutkinnan päättymisestä tai tutkintapyynnön tekemisestä poliisille. Poliisille tehtyjen 
tutkintapyyntöjen lukumäärä tiedotetaan ainoastaan Rata tiedottaa -verkkojulkaisuissa. Myös tutkittujen 
tapausten määrä (tilastot) julkistetaan noin neljännesvuosittain Rata tiedottaa -verkkojulkaisussa.  

Ratan tutkimat arvopaperimarkkinoiden valvontatapaukset 2002–5/2007 

Lisätietoja antaa  
markkinavalvoja Janne Häyrynen, puhelin 010 831 5365. 

http://www.rahoitustarkastus.fi/Fin/Tiedotus/Rata_tiedottaa/2007/3_2007/8.htm
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Maksuihin tarkemmat tiedot maksun lähettäjästä rahanpesun 
estämiseksi 

Maksupalvelun tarjoajia koskevat nyt EU:n alueella yhtenäiset säännöt siitä, mitä tietoja maksujen mukana 
tulee välittää. Tätä koskeva EU:n asetus 1781/2006 "maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta 
varainsiirron mukana" tuli voimaan 1.1.2007 kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja ETA-maissa. Suomalaisten 
pankkien yhteisesti laatimat maksujenvälityksen yleiset ehdot on päivitetty vastaamaan kyseistä asetusta, ja 
uudet ehdot ovat tulleet voimaan 1.4.2007.    

Asetusta sovelletaan kaikissa valuutoissa tehtäviin maksuihin kotimaassa ja ulkomailla. Asetuksen mukaan 
pankin tai muun maksupalveluntarjoajan velvollisuus on välittää maksajasta asetuksessa määritellyt tiedot 
maksunsaajan käyttämälle maksupalvelun tarjoajalle (yleensä saajan pankkiin). Ilman tietojen välittämistä 
maksua ei saa hyvittää saajalle.  

Maksupalvelun tarjoajan on välitettävä maksajan nimi, osoite ja tilinumero, kun maksu välitetään EU:n 
ulkopuolelle. Osoitteen sijaan voidaan ilmoittaa maksajan syntymäaika ja -paikka, asiakasnumero tai 
kansallinen henkilötunnus. Jos maksajalla ei ole tilinumeroa, maksajan käyttämän maksupalvelun tarjoajan 
on korvattava se yksilöllisellä tunnisteella, jonka avulla varainsiirto voidaan jäljittää takaisin maksajaan. EU-
alueen sisäisissä maksuissa on välitettävä maksajan tilinumero tai yksilöllinen tunniste, joiden avulla maksu 
voidaan jäljittää takaisin maksajaan.  

Asetusta ei sovelleta suoraveloitus-, sekki- eikä korttimaksumaksuihin. Asetusta sovelletaan kuitenkin, jos 
kyseessä on varainsiirto, jota ei tehdä tililtä (myös jos asiakas tallettaa käteistä rahaa). Tällöin 
maksupalvelun tarjoajan tulee tarkistaa maksajaa koskevat tiedot, jos käteissiirron arvo ylittää tuhat euroa.  

Maksupalvelun tarjoajalla tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka toimialaan kuuluu 
varainsiirtopalvelujen tuottaminen. Suomessa maksupalvelun tarjoajia ovat lähinnä pankit, jotka tarjoavat 
yleistä maksujenvälityspalvelua, sekä yritykset, jotka harjoittavat muuta kuin luottolaitostoimintalaissa 
tarkoitettua yleistä maksujenvälitystä.   

Maksujen mukana kulkevien tietojen tulee säilyä koko maksuketjun ajan, eikä välittäjänä toimiva 
maksupalvelun tarjoaja saa poistaa tietoja. Jos maksunsaajan käyttämä maksupalvelun tarjoaja havaitsee 
maksua vastaanottaessaan, että maksajaa koskevat tiedot puuttuvat tai ovat epätäydelliset, sen velvollisuus 
on joko palauttaa varat maksun lähettäneelle pankille tai pyytää lähettäneeltä pankilta täydelliset tiedot 
maksajasta. Maksunsaajan käyttämä maksupalvelun tarjoaja voi myös harkita ryhtymistä rahanpesulain 
sallimiin toimiin.   

Lisätietoja antaa 
lakimies Tuija Nevalainen, puhelin 010 831 5294. 

         

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien sääntelyä ja valvontaa kehitetään  

Rahoitustarkastus ja Vakuutusvalvontavirasto ovat yhteishankkeessaan selvittäneet mahdollisuuksia 
kehittää rahoitus- ja vakuutusryhmittymien sääntelyä, valvontaa ja raportointia. Rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymien valvonnan kehittäminen on ollut tarpeen uudistuneen säännöstön sekä uusien 
ryhmittymien muodostumisen vuoksi. Tällä hetkellä merkittävin kotimainen rahoitus- ja vakuutusryhmittymä 
on OP-ryhmä. Myös Nordea Pankki Suomi Oyj ja Sampo Pankki Oyj kuuluvat kumpikin ulkomaiseen 
rahoitus- ja vakuutusryhmittymään. Suomessa on muitakin ryhmittymiä, joissa on sekä vakuutus- ja 
pankkitoimintaa, mutta niissä on vielä tällä hetkellä joko rahoitus- tai vakuutustoiminnan osuus alle 10 % eli 
niin vähäinen, että ne eivät ole rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain soveltamisen 
piirissä.  
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Vakavaraisuuslaskennan eri menetelmien on tuotettava vertailukelpoisia tuloksia 

Ryhmittymien valvonnassa keskeistä on ryhmittymätason vakavaraisuuden valvonta. Vakavaraisuus voidaan 
laskea konsolidointimenetelmällä, vähennys- ja yhteenlaskumenetelmällä, kirjanpitoarvoihin perustuvalla 
menetelmällä ja eri menetelmien yhdistelmällä. Ryhmittymän vakavaraisuustilan laskemisen tulee tapahtua 
tavalla, johon ei sisälly moninkertaista pääoman käyttöä. Laskemiseen voidaan soveltaa seuraavia yleisiä 
periaatteita: 

• ryhmittymän sisäinen pääomien moninkertainen käyttö on estettävä  
• omien varojen luominen ryhmittymän sisällä on estettävä  
• omien varojen siirtokelpoisuusvaatimus ryhmän eri yhtiöiden välillä on otettava huomioon  
• vain rahoitus- tai vakuutustoimialan omiin varoihin hyväksyttävien erien käyttö sallitaan kyseisen. 

toimialan vaatimusten täyttämiseen  
• otetaan huomioon suhteellisuus. 

Eri laskentamenetelmien tulisi johtaa samaan lopputulokseen. Vakavaraisuuslaskelman laadintaa varten 
annetaankin nyt valvojien ohjeistusta, jolla pyritään varmistamaan, että konsolidointimenetelmällä ja 
vähennys- ja yhteenlaskumenetelmällä tehdyt laskelmat johtavat samaan lopputulokseen. Lisäksi tavoitteena 
on vähentää vakavaraisuuslaskennan mahdollisia tulkintaongelmia. Kirjanpitoarvoihin perustuva menetelmä 
poikkeaa näistä menetelmistä, ja sen antama lopputulos on riippuvainen ryhmittymän rakenteesta.  

Tervehdyttäminen voitava kohdistaa ryhmittymän johdossa olevaan yritykseen 

Jotta turvattaisiin rahoitus- ja vakuutusryhmittymien tehokas valvonta, valvontaviranomaisten pitäisi voida 
kohdistaa riittävän tehokkaita valvontatoimenpiteitä ennakoivasti suoraan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän 
emoyritykseen, silloinkin kun se ei ole luottolaitos tai vakuutusyhtiö. 

Tervehdyttämisestä on säädetty rahoitus- ja vakuutusryhmittymien lisävalvonnasta annetussa direktiivissä. 
Jos finanssiryhmittymän säännellyt yritykset eivät noudata direktiivin vaatimuksia tai jos vaatimukset 
täyttyvät, mutta vakavaraisuus voi silti olla vaarassa, on ryhdyttävä mahdollisimman nopeasti tarvittaviin 
toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisille rahoitusalan 
sekaholdingyhtiöille tai niiden tosiasiallisille johtajille, jotka rikkovat direktiivin säännösten täytäntöön 
panemiseksi annettuja lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä, voidaan määrätä seuraamuksia tai 
toimia, joiden tarkoituksena on lopettaa todetut rikkomiset tai niiden syyt. 

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän 
johdossa olevan yrityksen on laadittava tervehdyttämissuunnitelma, jos ryhmittymän 
vakavaraisuuslaskelman perusteella todetaan, että ryhmittymän vakavaraisuus on negatiivinen tai 
vakavaraisuus on vaarantunut. Jos tervehdyttämissuunnitelmaa ei voida toteuttaa tai jos suunnitelman 
mukaisilla toimilla ei ilmeisesti voida turvata tallettajien ja sijoittajien taloudellista asemaa ja vakuutettuja 
etuja, koordinoivan valvontaviranomaisen on ilmoitettava siitä ryhmittymään kuuluvien säänneltyjen yritysten 
valvonnasta vastaaville toimivaltaisille viranomaisille.  

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien lisävalvonnasta annettuun direktiiviin sisältyvä ohjaus tervehdyttämistä 
koskevaksi sääntelyksi olisi pyrittävä saamaan nykyistä yksityiskohtaisemmaksi. Asian merkittävyyden takia 
olisi hyvä, että EU-jäsenvaltiot yhdessä selvittäisivät ja sopisivat, mitä tällaiset "aiheelliset toimenpiteet" sekä 
"seuraamukset ja toimet" olisivat. Myös tarvittavia lakimuutoksia pohditaan. Markkinoihin ehdotuksen 
toteuttaminen vaikuttaisi siten, että voitaisiin paremmin ennakoida, mitä viranomaisten toimia 
tervehdyttämistilanteessa on pidettävä keskeisinä.  

Sääntelyä pyritään edelleen yhdenmukaistamaan 

Tavoitteena on monilta osin yhtenäistää Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymille antamaa sääntelyä. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän johdossa olevan yrityksen on 
vahvistettava suunnitelma ryhmittymän vakavaraisuuden ylläpitämiseksi. Suositeltavaa on, että ryhmittymien 
emoyritykset järjestävät vakavaraisuudenhallintansa osana luotettavaa hallintoa. Ratan vakavaraisuuden 
hallinnasta antaman standardin mukaisia periaatteita soveltaen. Myös ryhmittymäkohtaisesti laadittavat 
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kriisitilanteita koskevat suunnitelmat tehdään, jos se on tarkoituksenmukaista yhtenevien periaatteiden 
mukaan. Sääntelyn tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaista riippumatta siitä, onko ryhmittymä rahoitus- vai 
vakuutuspainotteinen. On otettava kuitenkin huomioon ryhmittymien erityispiirteet. Yhdenmukainen sääntely 
vähentää sääntelyeroista ryhmittymille aiheutuvaa tarpeetonta rasitusta. 

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta huomioi ryhmittymien erityisriskit 

Valvonnassa keskitytään ryhmittymien taloudellisen aseman, riskien suuruuden, kontrollitoimintojen 
riittävyyden ja riskinkantokyvyn arvioimiseen.  

Valvontaviranomaiset laativat yhdessä vuosittain kokonaisarvion kustakin rahoitus- ja 
vakuutusryhmittymästä. Arviossa tarkastellaan organisaation toimivuutta ja sisäisen valvonnan riittävyyttä 
sekä ryhmittymän rakenteen selkeyttä valvonnan kannalta. Lisäksi arviossa käsitellään ryhmittymän 
keskeiset riskit ja niiden hallinta sekä tarkastellaan rahoitus- ja vakuutusryhmittymän keskinäisiä liiketoimia ja 
niiden vaikutuksia. Tuloksena on kokonaisarvio ryhmittymän vakavaraisuudesta, kannattavuudesta, 
kontrollitoiminnosta sekä riskinkantokyvyn riittävyydestä.  

Ryhmittymätason lisävalvontaa tukeva raportointi tehostaa valvontaa 

Jotta ryhmittymätason valvonta olisi tehokasta, se edellyttää tarkoituksenmukaista lisäraportointia 
ryhmittymästä. Ryhmittymien tulos- ja taseraportoinnin sekä vakavaraisuusraportoinnin ohjeistus on 
valmiina. Jatkossa myös ryhmittymien riskikeskittymiä koskevaa raportointia valvojille yhdenmukaistetaan ja 
kehitetään määrämuotoiseksi. Riskikeskittymäraportointi koskee mm. ryhmittymien kiinteistö- ja 
osakeomistuksia, maa-, valuuttakurssi-, korko- ja toimialariskejä 
  
Lisätietoja antaa  
vastuuvalvoja Olli Mattinen, puhelin 010 831 5279. 

         

Valmistautuminen yhtenäiseen euromaksualueeseen käynnissä 

SEPA (Single Euro Payments Area) on eurooppalaisten pankkien, Euroopan keskuspankin ja Euroopan 
komission yhteinen hanke yhtenäisen eurooppalaisen maksuliikennealueen luomiseksi. SEPA-
maksuliikennealueeseen kuuluvat EU- ja ETA-maat sekä Sveitsi eli yhteensä 31 maata. 

SEPA nopeuttaa rajat ylittävää maksuliikennettä euroalueella 

Tavoitteena on, että SEPA-hankkeen toteuduttua kuluttajat, yritykset ja yhteisöt voivat suorittaa 
euromääräisiä maksuja euroalueella maasta toiseen yhtä nopeasti, edullisesti ja turvallisesti kuin 
kotimaassakin.  

SEPA-hankkeen tavoitteena on kehittää koko euromaksualueelle yhtenäiset perusmaksuliikennepalvelut, 
joita ovat tilisiirto, suoraveloitus ja korttimaksut. Peruspalvelujen lisäksi pankit voivat tarjota asiakkailleen 
lisäpalveluja. Näillä lisäpalveluilla pyritään mm. turvaamaan nykyinen palvelutaso, sillä SEPA-palvelut 
eroavat nyt käytössä olevista suomalaisista maksuliikennepalveluista. SEPA-peruspalvelut eivät sisällä 
esimerkiksi kotimaista viitesiirtoa tai toistuvaissuorituksia vastaavia palveluja, ja myös SEPA-suoraveloitus 
eroaa merkittävästi nykyisestä suomalaisesta ratkaisusta.  

SEPA-palvelut käyttöön Suomessa vuoden 2008 alusta 

Eurooppalaisten pankkien yhteistyöelin, Euroopan maksuneuvosto EPC, on laatinut yhtenäiset säännöt ja 
ohjeet SEPA-palveluille. Suomessa siirtyminen SEPA-palvelujen käyttöön etenee kansallisen 
siirtymäsuunnitelman mukaisesti. SEPA-palvelut otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2008 alusta alkaen, ja 
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käyttöönotto jatkuu siirtymäkauden eli vuoden 2010 loppuun. Nykyiset suomalaiset maksuliikennepalvelut 
korvataan asteittain uusilla palveluilla siirtymäkauden kuluessa. 

SEPA tuo uudet kansainväliset pankkikortit 

SEPA-hankkeen on arvioitu olevan eurooppalaisten pankkien kaikkien aikojen suurin maksuliikennehanke. 
Sen myötä koko maksujenvälityksen infrastruktuuri ja käytettävät standardit muuttuvat, ja siten se edellyttää 
mittavia muutoksia paitsi pankkien myös yritysten järjestelmiin. Kuluttaja-asiakkaille näkyvimpiä muutoksia 
ovat nykyisten suomalaisten pankkikorttien poistuminen. Niiden tilalle tulevat vastaavilla ominaisuuksilla 
varustetut, koko SEPA-alueella kelpaavat kansainväliset kortit. Lisäksi SEPA-tilisiirroissa käytetään 
asiakkaan ja pankin tunnistetietona kansainvälistä tilinumeroa (IBAN)  ja pankin yksilöivää BIC-tunnusta. Ne 
tulivat pakollisiksi EU- ja ETA-alueen sisällä rajat ylittävissä euromääräisissä maksuissa jo vuoden 2007 
alusta.  

Juridisen pohjan SEPA-hankkeelle antaa maksupalveludirektiivi (PSD). Euroopan parlamentti hyväksyi 
direktiiviehdotuksen 26.4.2007. Jäsenvaltioiden tulee saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään 
1.11.2009 mennessä. 

Rahoitustarkastus seuraa pankkien SEPA-valmisteluja 

Osana valvontatehtäväänsä Rahoitustarkastus on seurannut SEPA-valmistelujen etenemistä pankeissa 
kyselyin ja maksujärjestelmätarkastusten yhteydessä. Seurantaa on tarkoitus jatkaa koko siirtymäkauden 
ajan. Tavoitteina on varmistaa, että pankit hallitsevat SEPAan siirtymisen riskit. Rahoitustarkastus pyrkii 
myös osaltaan varmistamaan, että maksujärjestelmät ja maksuliikennepalvelut Suomessa pysyvät edelleen 
turvallisina ja tehokkaina ja että niiden saatavuus säilyy hyvänä. 

Ensimmäinen SEPA-valmiutta koskeva kysely tehtiin Suomessa toimiville pankeille joulukuussa 2006. Sen 
perusteella pankeissa on käynnissä mittavat järjestelmähankkeet, joiden aikataulu on tiukka. Pankit ovat 
laatineet omat siirtymäsuunnitelmansa, ja lähes kaikissa pankeissa SEPA-valmistautuminen on organisoitu 
yhdeksi tai useammaksi projektiksi. Pankeissa on myös yleensä nimetty SEPA-koordinaattori ja hankkeen 
etenemisestä raportoidaan säännöllisesti. Testaus on käynnistynyt tai käynnistymässä kevään/kesän 2007 
aikana. SEPAan siirtymistä koordinoidaan eri sidosryhmien kanssa. Asiakkaille SEPA-asioista tiedotetaan 
mm. pankkien internetsivuilla, asiakastiedottein sekä asiakastilaisuuksissa. 

Suomalaiset pankit aikovat tarjota kaikkia SEPA-palveluja (tilisiirto, suoraveloitus, korttimaksut). 
Peruspalvelujen ohella tarjottavat lisäpalvelut olivat kyselyhetkellä vielä osittain täsmentämättä. 

Rahoitustarkastus seuraa pankkien SEPA-valmisteluja jatkossakin tarkastusten yhteydessä sekä kyselyillä. 

Lisätietoja antaa  
pankkitarkastaja Erja Pullinen, puhelin 010 831 5358. 

         

Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointiperiaatteet ja 
valvonta uudistuvat 

Rahoitustarkastus on antanut Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointia (fit & proper) koskevan 
standardin 1.4 ja siihen liittyvän raportointistandardin RA1.4 ilmoituslomakkeineen. Standardit kuuluvat 
määräyskokoelman pääjaksoon Corporate governance (hallintokulttuuri) ja liiketoiminta.  

Standardien tavoitteena on täsmentää arviointiperiaatteita ja selventää niiden soveltamista 
yksittäistapauksiin sekä antaa ohjeita valvottaville fit & proper -valvonnan järjestämiseksi omassa 
organisaatiossaan. Standardit tulevat voimaan 1.7.2007.  
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Valvottavan ylimmällä johdolla on vastuu fit & proper -valvonnan järjestämisestä 

Standardin keskeisenä tavoitteena on korostaa valvottavan omaa vastuuta siitä, miten johdon 
luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon (fit & proper) valvonta järjestetään. Ylin johto (hallitus) 
vahvistaa arviointiperiaatteet ja luo menettelytavat, joilla se valvoo periaatteiden toteutumista 
organisaatiossaan. 

Uutena asiana standardiin sisältyy myös suositus toimintojen uudelleenorganisoinnista ja/tai henkilön 
siirtämiseksi toisiin tehtäviin silloin, kun se on tarpeen hallinnon luotettavuuden ja/tai markkinoiden 
luottamuksen säilyttämiseksi.  

Yhtenäiset arviointikriteerit koskevat kaikkia Ratan valvottavia 

Standardin toisena keskeisenä tavoitteena on yhtenäisten arviointikriteerien antaminen kaikille 
valvottaville. Arviointikriteerit on ilmaistu vähimmäisvaatimuksina. Arviointi koostuu kolmesta osa-alueesta, 
joita ovat luotettavuus, sopivuus ja ammattitaito. Jokaista osa-aluetta arvioidaan itsenäisesti. 
Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon edellytysten tulee täyttyä jatkuvasti. 

Luotettavuuden voi menettää, jos henkilö on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu viimeisen viiden vuoden 
aikana vankeusrangaistukseen tai viimeisen kolmen vuoden aikana sakkorangaistukseen laissa tarkoitetusta 
rikoksesta. 

Sopivuuden arvioinnissa noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, ja arvio tehdään kokonaisarviona ottaen 
huomioon kaikki olosuhteet. Tavoitteena on hallinnon luotettavuuden ja markkinoiden luottamuksen 
turvaaminen sekä valvottavan toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Standardiin sisältyy esimerkkejä 
tilanteista, joiden takia sopivuuden voi menettää. Esimerkkiluettelo ei ole sitova eikä tyhjentävä. 

Toimitusjohtajan ammattitaitovaatimusta on täsmennetty suosituksella, jonka mukaan toimitusjohtajalla tulisi 
olla hyvä alan tuntemus, riittävän pitkä kokemus alalta ja käytännössä osoitettu menestyminen alan 
tehtävissä. Hallituksen jäsenten ammattitaitovaatimusta arvioidaan kollektiivisesti. 

Fit & proper -arvioinnin piiriin kuuluvat seuraavat henkilöt: 

• hallituksen jäsen ja varajäsen  
• toimitusjohtaja ja tämän sijainen  
• ulkomaisen sivukonttorin/sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies  
• ETA-alueen ulkopuolella kotipaikkaa pitävän valvottavan Suomessa toimivan 

sivukonttorin/sivuliikkeen johtaja ja tämän varamies  
• keskeisistä toiminnoista vastaavat henkilöt (suositus)  
• sisäisestä tarkastuksesta ja säännösten noudattamisen varmistamisesta (compliance-toiminnosta) 

vastaava henkilö (suositus). 
  

Arviointi on tehtävä aina, kun  

1) uusi henkilö valitaan edellä mainittuun tehtävään 
2) henkilön vastuualue laajenee oleellisesti entisestä 
3) henkilön luotettavuus, sopivuus tai ammattitaito kyseenalaistuu standardin tarkoittamalla tavalla. 

Raportointistandardiin (RA1.4) sisältyy ilmoitusvelvollisuutta koskevia täsmennyksiä. Myös 
ilmoituslomakkeistoa on uudistettu. 

Rahoitustarkastus valvoo järjestelmän toimivuutta ja arviointikriteerien noudattamista tarkastuksilla, 
valvontakäynneillä ja säännöllisten tapaamisten yhteydessä. 
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Katso myös 

Luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointia (fit & proper) koskeva standardi 1.4 ja siihen 
liittyvä raportointistandardi RA1.4 ilmoituslomakkeineen L3, R3 ja S3.   

Lisätietoja antaa 
pankkitarkastaja Jukka Aaltonen, puhelin 010 831 5217. 

         

Vakavaraisuuden arvioinnissa siirrytään mekaanisesta laskennasta 
kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun 

Valvottavien instituutioiden eli pankkien ja sijoituspalveluyritysten omien varojen riittävyyttä on valvottu 
aikaisemminkin, mutta nykyisessä sääntelyssä vakavaraisuuden hallinnalta vaaditaan 
vähimmäisvaatimusten täyttämisen lisäksi kokonaisvaltaisempaa riskien ja riskinkantokyvyn arviointia. 

Valvojan arvion tarkoituksena on varmistaa, että valvottavalla on riittävästi omia varoja kattamaan sen 
toimintaan kohdistuvat riskit ja että valvottavalla on toimintansa riskeihin nähden riittävät 
riskienhallintajärjestelmät. Valvoja arvioi yksittäisten riskien hallinnan lisäksi valvottavan hallintoa 
kokonaisuutena. Vakavaraisuuden hallinta on osa yleistä, yritystason hallintaa ja liiketoiminnan ohjausta.  

Riskinkantokyky on mitoitettava kestämään myös matalasuhdanteet 

Vakavaraisuuden tarkastelun tulee lisäksi olla ennakoivaa, ei vain kuhunkin hetkeen perustuvaa arviointia. 
Tarkastelussa tulee ottaa huomioon suhdannevaihteluiden vaikutus pääomatarpeeseen, jotta valvottavan 
vakavaraisuus kestää myös talouden matalasuhdanteessa. Uudet Basel II:n vakavaraisuusvaatimukset 
kannustavat kehittyneempien riskienhallintajärjestelmien käyttöönottoon, mutta myös vaativat valvojalta 
lisäpanostusta näiden järjestelmien arviointiin. 

Ratan tavoitteena yhdenmukaistaa sääntelyä 

Uuden vakavaraisuussääntelyn käytäntöön saattaminen on haasteellista sekä valvottaville että valvojalle ja 
parhaimpien käytäntöjen hakeminen tulee olemaan jatkuva ja aikaa vaativa oppimisprosessi. Ratan 
tavoitteena on edistää vakavaraisuuden sääntelyn yhdenmukaista soveltamista sekä kansallisesti että 
kansainvälisesti. Erityisesti Euroopan pankkivalvojien komitea (CEBS) on tärkeä väylä sääntelyn 
soveltamiskysymysten ratkaisemissa ja yhdenmukaisten käytäntöjen löytämisessä. 

Valvojan arviointityö mitoitetaan kohteen mukaan 

Rata arvioi instituutiokohtaisesti valvottavien riskejä suhteessa riskinkantokykyyn. Arvio tehdään vähintään 
vuosittain. Arvioinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, mikä on valvottavan toiminnan luonne ja laajuus ja 
miten merkittävä valvottava on rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta. Arviointi perustuu Ratalle 
vakavaraisuuden hallinnasta toimitettaviin tietoihin sekä muuhun raportoituun ja tarkastuksissa saatuun 
informaatioon. 

Valvoja muodostaa oman valvottavasta riippumattoman käsityksen valvottavan riskeistä ja riskienhallinnasta. 
Vertaamalla yksittäistä valvottavaa muihin samantyyppisiin valvottaviin, valvoja voi haastaa yksittäisen 
valvottavan puutteellisiksi katsotut käytännöt. Arviointityön organisoimiseksi Ratan 
riskienarviointijärjestelmässä riskit on luokiteltu kuuteen laajaan riskialueeseen: luottoriski, markkinariskit, 
operatiivinen riski, toimintaympäristön muutoksista aiheutuvat riskit, valvottavan strategisiin valintoihin 
liittyvät riskit tai liiketoimintariskit, sekä yritystason ohjaukseen ja valvontaan liittyvät riskit (internal 
governance). Kunkin riskialueen sisällä riskejä tai riskienhallintaa tarkastellaan monesta näkökulmasta. 

http://www.rahoitustarkastus.fi/Fin/Saantely/Maarayskokoelma/Maarayskokoelma_aihealueittain/1_Hallintokulttuuri_ja_liiketoiminta/1_4.htm
http://www.rahoitustarkastus.fi/Fin/Saantely/Maarayskokoelma/Maarayskokoelma_aihealueittain/RA_Raportointi/RA1_4.htm
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Riskinkantokyvyn riittävyys arvioidaan 

Keskeistä valvottavan vakavaraisuuden hallinnan arvioinnissa on riskinkantokyvyn riittävyyden arviointi. 
Riskinkantokyky muodostuu pääomista, kannattavuudesta ja laadullisista tekijöistä, joihin kuuluvat muun 
muassa luotettava hallinto ja vakavaraisuuden hallinta sekä hyvin järjestetty sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta. Huomion kohteena on myös vakavaraisuuden hallinnan kytkeytyminen 
liiketoimintasuunnitteluun ja johdon muihin ohjaus- ja valvontajärjestelmiin (kuten riskien hinnoitteluun, 
riskien mittaamiseen stressitesteillä jne.) sekä pääomasuunnittelun tavoitteellisuus ja ennakoivuus. 

Rahoitustarkastus voi vaatia valvottavalta myös omien pääomien lisäämistä 

Jos valvoja ei valvottavakohtaisen arviointinsa perusteella voi varmistua omien varojen riittävyydestä 
suhteessa riskeihin, se voi asettaa luottolaitokselle ja sijoituspalveluyritykselle suuremman omien varojen 
määrän enintään kolmen vuoden ajaksi. Lisäpääomavaatimuksen asettamisen edellytyksenä on lisäksi, että 
omien varojen riittävyyttä suhteessa riskeihin ei voida varmistaa muilla keinoin. 

Lisätietoja antaa 
vastuuvalvoja Sirpa Joutsjoki, puhelin 010 831 5205 

         

Ratan arvio vuoden 2006 sääntely-ympäristön tapahtumista 

Euroopan unionin sääntely-ympäristössä siirryttiin uuteen vaiheeseen vuosien 2005 ja 2006 vaihteessa, kun 
komission uusi rahoituspalvelustrategia seuraaville viidelle vuodelle valmistui. Tuoreessa Sääntelyarviossa 
käydään läpi mm., miten näitä sovittuja pidemmän tähtäimen linjauksia on alettu konkreettisesti toteuttaa. 

Katso myös  

Rata laati arvion sääntely-ympäristön tapahtumista ja tilasta vuonna 2005, Rata tiedottaa 3/2006. 

Lamfalussy-mallia kehitettiin 

Lamfalussy-malli oli vuonna 2006 ensimmäistä vuotta käytössä EU:n koko finanssimarkkinoiden sääntelyn ja 
valvonnan kehittämisessä. Mallin toimivuutta pyrittiin parantamaan nykyisten järjestelyjen puitteissa samalla 
kun saatiin uusi arvio mallin keskeisistä ongelmakohdista. Ongelmakohtia koskevat parannusehdotukset 
ovat tulossa vuoden 2007 lopulla. 

Valvojakomiteat aktiivisia valvontakäytäntöjen ja yhteistyön kehittämisessä 

Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) 
työn painopiste muuttui vuonna 2006, kun komiteat keskittyivät valvontayhteistyön ja yhdenmukaisten 
valvontakäytäntöjen kehittämiseen. Tämä johtui osin siitä, että suurissa sääntelyhankkeissa, kuten 
vakavaraisuusuudistuksessa ja rahoitusvälineiden markkinat -direktiivissä, päästiin loppusuoralle. Yhtäältä 
tehtävien painopisteeseen vaikutti myös se, että vuonna 2006 alettiin panna täytäntöön uusia 
rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja sääntelyn linjauksia. Tässä työssä valvojakomiteoilla oli keskeinen rooli.  

Valvontakäytäntöjen ja valvontaa ohjaavan sääntelyn yhdenmukaistamistyö ulotettiin vuonna 2006 
kattamaan kaikki kolme finanssimarkkinasektoria (pankit, arvopaperimarkkinat ja vakuutusmarkkinat). 
Kolmostason valvojakomiteat sopivat yhteisestä toimintaohjelmasta ja yhteistyön lisäämisestä erityisesti 
tietojen ja kokemusten jakamisessa, toiminnan yhtenäistämisessä sekä yhteisten raporttien tuottamisessa. 
Eri sektoreiden sääntelyn ja raportoinnin tarpeettomat erot aiheuttavat turhaa kustannusrasitetta niin 
valvojille kuin valvottaville. 

http://www.rahoitustarkastus.fi/Fin/Tiedotus/Rata_tiedottaa/2006/3_2006/8.htm
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Tilinpäätössääntelyssä EU ja USA lähentyvät toisiaan 

Tilinpäätössääntelyssä pääpaino oli EU:ssa sovellettavien IFRS-säännösten ja USA:n tilinpäätössääntelyn 
lähentymistyössä ja erojen vähentämisessä. IASB ja USA:n tilinpäätössääntelystä vastaava elin FASB 
julkistivat yhteisen suunnitelman siitä, miten asiassa aiotaan edetä. Tilintarkastusalalla jatkui voimassa 
olevien kansainvälisten standardien uudistus- ja selvennystyö. Nämä ns. ISA-standardit hyväksytään EU:ssa 
komitologiamenettelyssä tilintarkastusalaa sitoviksi. 

Suomi toimi EU:n puheenjohtajamaana 

Suomi toimi EU:n puheenjohtajamaana vuoden 2006 loppupuoliskon ajan. Edistystä saavutettiin Ratan 
kannalta tärkeissä asioissa, kuten rajat ylittävän valvonnan tehostamisessa komission suunnitelman 
mukaisesti sekä omistajien sopivuuden valvonnassa rajat ylittävissä yritysostoissa. Asioita jäi myös kesken 
ja niiden eteenpäin vieminen siirtyi Saksan vastuulle. Kesken jääneitä asioita oli mm. 
maksupalveludirektiiviehdotus, sijoitusrahastolainsäädännön kehittäminen, sähkörahadirektiivin muuttaminen 
ja kulutusluottodirektiiviehdotus. 

Paremman sääntelyn toimintaohjelma myös Suomella 

EU:n tavoin myös Suomessa valmistui paremman sääntelyn toimintaohjelma, johon on kiteytetty laadukkaan 
sääntelyn keskeiset periaatteet. Toimintaohjelma esittää, että kaikki tahot sitoutuvat yhteentoista hyvän 
sääntelyn periaatteeseen. Ohjelmassa annetaan lisäksi toimintasuosituksia, jotka tukevat periaatteiden 
noudattamista. Periaatteissa korostetaan sääntelyn ennakoitavuutta, oikeusvarmuutta ja ymmärrettävyyttä 
sekä vaikutusanalyysien tarvetta. Linjaukset ovat samansuuntaiset komission paremman sääntelyn 
tavoitteiden kanssa. 

Merkittäviä lainsäädäntöhankkeita myös kansallisesti 

Vuonna 2006 kaksi kansallista säädöshanketta nousi ylitse muiden: vakavaraisuusdirektiivien sekä 
rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin implementointi. Rahoitusmarkkinoiden toimintaan vaikuttivat myös 
vuoden 2007 alussa hyväksytyt ryhmäkannelaki ja uusi tilintarkastuslaki. Uuden tilintarkastuslain myötä 
poistuvat maallikkotilintarkastajat yhdistyksiä lukuun ottamatta. Tilintarkastuksen laadunvarmistusta ja 
riippumattomuutta koskevat säännökset tiukentuivat ja tarkentuivat.  

Ratan oma norminanto aktiivista 

Ratan omassa norminannossa vuosi 2006 oli aktiivinen, ja määräyskokoelmauudistus eteni merkittävästi. 
Vuoden aikana valmistui 20 uutta standardia ja useita voimassa olevia päivitettiin. Valtaosa uusista 
standardeista liittyi Basel II -uudistukseen. Vakavaraisuusstandardien laatiminen olikin yksi Ratan historian 
merkittävimmistä sääntelyhankkeista. Toinen merkittävä Ratan norminantoon vaikuttava hanke oli ja on vielä 
vuonna 2007 rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä. Nämä 
sääntelyuudistukset sitoivat ja sitovat merkittävästi Ratan resursseja. 

Vuoden aikana kiinnitettiin erityistä huomiota myös norminannon laatuun sekä sidosryhmien kuulemiseen 
valmistelun eri vaiheissa. Vuoden lopulla käynnistettiin myös standardien marginaalimerkintöjen 
uudistaminen, jonka tarkoituksena on selkiyttää Ratan norminantoa sekä erottaa Ratan oma norminanto laki- 
tai asetusviittauksista.  

Kriisivalmiuksia testattiin 

Kriisinhallintavalmiuksia testattiin sekä EU-tasolla että Suomessa. Myös IMF on maatarkastuksissaan 
painottanut kriisinhallintaa koskevien varautumistoimien laatimista tai tarkentamista. Myös Rata testasi omaa 
kriisivalmiuttaan. Parannuksia kriisivalmiuteen tehdään vuoden 2007 aikana. 
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Katso myös 

Ratan sääntelyarvio 

Lisätietoja antavat 
apulaisjohtaja Liisa Halme, puhelin 010 831 5285, ja  
sääntelyn koordinaattori Liisa Koikkalainen, puhelin 010 831 5203. 

         

Tapahtumakatsaus 

Sari Helminen markkinat-toimiston toimistopäälliköksi 10.5.2007 alkaen 

Rahoitustarkastuksen markkinat-toimiston toimistopäälliköksi on 10.5.2007 alkaen nimitetty varatuomari Sari 
Helminen. Hän on toiminut vuodesta 2001 markkinat-toimistossa markkinavalvojana. 

Rata etsi organisaatiomuutoksessaan toimivia kokonaisuuksia 

Ratan organisaatiossa tehtiin 1.6. alkaen pieniä muutoksia. Maksujärjestelmätiimi siirtyi Markkinavalvonnasta 
Vakavaraisuusvalvonnan Markkina- ja operatiiviset riskit -toimistoon. Markkinavalvonnassa yhdistettiin 
markkinainfrastruktuurin eli pörssin, muiden markkinapaikkojen sekä arvopaperikeskuksen valvonta 
markkinoiden valvontaan. Käy katsomassa uusia organisaatiokaavioita osoitteessa www.rahoitustarkastus.fi 
– Tietoa Ratasta – Organisaatio – Organisaatiokaaviot. 

Ratan toimintakertomus luettavissa netissä 

Tutustu Ratan toimintakertomukseen osoitteessa www.rahoitustarkastus.fi – Tiedotus – Toimintakertomus tai 
tilaa oma kappaleesi osoitteesta rahoitustarkastus(at)rahoitustarkastus.fi tai numerosta 010 831 5267. 
Ruotsinkielinen toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.finansinpektionen.fi – Publicerat – 
Verksamhetsberättelse.  

Ratan tutkimat arvopaperimarkkinoiden valvontatapaukset 

  

 
2002  2003  2004  2005  2006  Tilanne  

31.5.2007 

Tutkittu yhteensä 65 57 61 41 62 42 

Keskeneräisiä - - - - - 20 

Sisäpiirintiedon väärinkäyttö 24 28 24 18 29 26 

Kurssimanipulaatio 11 11 12 6 10 5 

Tiedonantovelvollisuus 30 18 21 13 21 9 

Muut - - 4 4 2 2 

Tutkintapyyntö poliisille 6 7 5 1 3 - 

Julkinen huomautus - - - 2 - - 

http://www.rahoitustarkastus.fi/NR/rdonlyres/D3FE0FED-07AB-4CF9-A158-6D540D5A202C/0/Saantelyarvio2006_Aosa.pdf
http://www.rahoitustarkastus.fi/Fin/Tietoa_Ratasta/Organisaatio/Organisaatiokaaviot/etusivu.htm
http://www.rahoitustarkastus.fi/Arfin_2006/Toimintakertomus/etusivu.htm
http://www.rahoitustarkastus.fi/Arswe_2006/Verksamhetsberattelse/etusivu.htm
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Ratalla on ollut vuoden 2007 aikana tutkinnassa yhteensä 42 valvontatapausta, joista 20 tutkinta on kesken. 
Vuoden 2007 aikana Rata ei ole lähettänyt yhtään tapausta poliisitutkintaa eikä antanyt yhtään julkista 
huomautusta.      
Rata on vuoden aikana saanut markkinoilta kaksi ilmoitusta epäilyttävistä arvopaperikaupoista tai muista 
liiketoimista.      
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