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RATA 1/2000 Rahoitustarkastus tiedottaa 

Tässä numerossa: 

Tehokasomistajavalvonta Rahoitustarkastuksen valvonnassaolevissa yhteisºissª
Rataselvitti pankkien strategisia valmiuksia

vakavaraisuussªªntelynuudistamistyº etenee EU:ssa ja Baselin pankkivalvonnassa

SUOMALAISTEN PANKKIEN t) KANNATTAVUUS VUONNA 1999 

Liikevoitto kasvoi mutta oman pääoman tuotto laski 

Pankkien kannattavuus pysyi hyvänä vuonna 1999. Liikevoitto oli 12,9 miljardia 
markkaa, mikä oli selvästi enemmän kuin vuoden 1998 liikevoitto 11,8 miljardia 
markkaa. 

Pankkien omat pääomat ovat kuitenkin kasvaneet, joten oman pääoman tuotolla 
mitattu kannattavuus heikkeni. Vuonna 1999 oman pääoman tuotto oli noin 20 %, 
kun se vielä vuotta aiemmin oli noin 22 %. 

1) Pankkisektoriin on laskettu Meritanordbanken-konserni, Leonia-konserni, Osuuspankkien 
yhteenliittymä, Ålandsbanken-konserni, Mandatum-konserni, Yrityspankki Skop:in (selvitystilassa) 
konserni, Aktia-konserni sekä muut säästö- ja paikallisosuuspankit emoyhtiöinä. Yrityspankki Skop-
konserni ei ole mukana vakavaraisuutta eikä oman pääoman tuottoa koskevissa laskelmissa. 

Tuotot laskivat 

Pankkien liiketulos koheni tuottojen supistumisesta huolimatta. Vuonna 1998 
pankkien tuotot olivat yhteensä 32,4 miljardia markkaa, mutta vuonna 1999 enää 
31,4 miljardia markkaa. 
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Rahoituskate supistui vuodesta 1998, vaikka otto- ja antolainauksen volyymit 
kasvoivat. Rahoituskatetta kertyi vuonna 1999 enää 18,6 miljardia markkaa, kun sitä 
vielä vuonna 1998 kertyi 19,0 miljardia markkaa. 

Rahoituskatteen supistuminen johtui mm. otto- ja antolainauskorkojen välisen 
marginaalin kapenemisesta. Tammikuussa 1999 otto- ja antolainauksen 
keskikorkojen välinen marginaali oli vielä noin 3,8 prosenttiyksikköä. Marginaali 
kapeni jatkuvasti alkusyksyyn saakka ja oli kapeimmillaan eli 3,3 prosenttiyksikössä 
syyskuussa. Antolainauskannan keskikoron nousu 2) levensi marginaalia, ja 
joulukuun lopussa marginaali oli 3,5 prosenttiyksikköä. 

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan kate pieneni selvästi vuodesta 1998. Vuonna 1998 
katetta kertyi vielä 2,3 miljardia markkaa, mutta vuonna 1999 enää 0,8 miljardia 
rnarkkaa. Etenkin osakekaupan kate pieneni selvästi. 

Ainoa merkittävästi kasvanut tuottoerä oli palkkiotuotot. Nettomääräisesti lasketut 
palkkiotuotot kasvoivat 7,7 miljardiin markkaan, kun ne vuonna 1998 olivat 7,0 
miljardia markkaa. Myös bruttomääräiset palkkiotuotot kasvoivat selvästi. 
Palkkiokulut eivät juuri muuttuneet. 

2) Tilastolähde: Rahoitusmarkkinat-tilastokatsaus, Suomen Pankki. 

Hallinto- ja toimintakulut supistuivat yhä 

Pankkien hallinto- ja muut toimintakulut supistuivat vuoden 1998 aikana 17 ,2 
miljardista markasta 16,4 miljardiin markkaan. Henkilöstökulut pienenivät 8,6 
miljardista markasta 8,0 miljardiin markkaan. 

Poistot ja arvonalennukset vähenivät 2,0 miljardista markasta 1,8 miljardiin 
markkaan. 

Luottotappiot alenivat yhä 

Pankkien kannattavuutta paransi eniten luotto- ja takaustappioiden erittäin suotuisa 
kehitys. Jos luotto- ja takaustappiot olisivat pysyneet vuoden 1998 tasolla, ei 
liiketulos olisi parantunut. 

Nettomääräiset luotto ja takaustappiot vähenivät 0,3 miljardiin markkaan vuotta 
aiemmasta 1,4 miljardista markasta. Eräissä pankeissa nettomääräiset luotto- ja 
takaustappiot olivat negatiiviset, sillä palautukset ja peruutukset jo kirjatuista luotto-
ja takaustappioista ylittivät uudet kirjaukset. 

Vakavaraisuus vahvistui 

Pankkien kokonaisvakavaraisuus oli vuoden 1999 lopussa 12 %, kun se edellisenä 
vuonna oli 10,8 %. 

Vakavaraisuuden vahvistumiseen vaikutti omien pääomien kasvu 62,5 miljardista 
markasta 74,9 miljardiin markkaan. Etenkin ensisijaisiin omiin varoihin laskettavat 
pääomat vahvistuivat. Vuoden 1998 lopussa näitä ns. Tier 1 -pääomia oli 45,7 
miljardin markan edestä, mutta joulukuussa 1999 jo 54,8 miljardin markan edestä. 
Vakavaraisuuden kasvua puolestaan hidasti riskipainotettujen saamisten, sijoitusten 
ja taseen ulkopuolisten sitoumusten kasvu. 
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Lisätietoja antaa 
pankkitarkastaja Karlo Kauko, puhelin (09) 183 51 . 

PANKKIKONSERNIEN SAAMISET YLEISÖLTÄ JA 
JULKISYHTEISÖILTÄ SEKÄ TALLETUKSET 31.12.1999 t) 

Luotonanto edelleen vahvassa kasvussa 
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Pankkikonsernien yhteenlasketut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä olivat vuoden 
1999 lopussa 418 miljardia markkaa, ja ne kasvoivat 11 % edellisvuodesta. 
Luotonannon kasvuvauhti ei muuttunut vuoden 1999 aikana, sillä kasvuprosentti oli 
jo vuotta aikaisemmin samansuuruinen. 

Yksittäisten pankkien kasvuvauhdissa oli kuitenkin huomattavia eroja. Maltillisinta 
kasvu oli suurissa pankkikonserneissa kuten Leonia-konsernissa ja Merita Pankki -
konsernissa ja voimakkainta ulkomaisten luottolaitosten sivukonttoreissa. 
Ulkomaisten sivukonttoreiden yhteenlaskettu luottokanta on jo suurempi kuin 
paikallisosuuspankkien, Mandatumin, Ålandsbankenin ja Skopin yhteensä. Myös 
niiden yhteenlaskettu markkinaosuus luotonannosta kasvoi vuoden aikana 1, 7 
prosenttiyksikköä. Markkinaosuuksiaan menettivät Leonia- ja Merita Pankki -
konsernit. 

Luotonanto kasvoi vuoden 1999 viimeisellä vuosineljänneksellä 8,5 miljardilla 
markalla eli hieman enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Luotonantoaan 
kasvattivat eniten Mandatum Pankki ja ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit. 
Ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit onnistuivat kasvattamaan selvästi myös 
markkinaosuuttaan. Luotonannon markkinaosuuttaan menetti etenkin Merita Pankki -
konserni, mutta jonkin verran myös Leonia-konserni. 

1) Tarkasteltava aineisto perustuu kotimaisten pankkien osalta konsernilukuihin. Säästöpankeista, 
paikallisosuuspankeistaja Aktialta on mukana vain emopankkien luvut. Mukaan on otettu euro- ja 
valuuttarnääräiset saamiset ja talletukset ja seuraavien ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit: 
Citibank International plc, Credit Agricole Indosuez, Den Danske Bank, Skandinaviska Enskilda 
Banken, Svenska Handelsbanken ja Unibank. 

Talletukset kasvoivat edelleen 

Pankkien talletukset kasvoivat edelleen vuonna 1999. Vaikka rahastosäästämisen 
suosio onkin ollut nousussa, varsinaista varallisuuden siirtymää talletuskannasta 
rahastoihin ei tapahtunut. Pankkien yhteenlaskettu talletuskanta oli 342 miljardia 
markkaa, mikä on runsaat 5 % suurempi kuin vuonna 1998. 

Mandatumin ja Ålandsbankenin talletukset kasvoivat erityisen nopeasti, mikä 
kasvatti myös niiden markkinaosuuksia. Myös Leonian ja säästöpankkien 
markkinaosuudet kasvoivat. Markkinaosuuksiaan menetti eniten Merita Pankki ja 
jonkin verran myös Osuuspankkien yhteenliittymä. 
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Talletukset kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä 15,2 miljardia markkaa, kun ne 
edellisellä neljänneksellä supistuivat 2,3 miljardia markkaa. Kasvu selittyy pääosin 
vuoden vaihteeseen liittyvillä tekijöillä, joita ovat esimerkiksi tileille maksetut 
talletuskorot sekä yritysten varautuminen vuoden vaihteen mahdollisiin ylimääräisiin 
likviditeettitarpeisiin. Asiakkaiden viimeisen vuosineljänneksen likviditeettitarpeet 
kasvattivat erityisesti Merita Pankin talletuksia, ja sen markkinaosuus nousi. Eniten 
markkinaosuuttaan menetti Osuuspankkien yhteenliittymä. 

Lisätietoja antaa 
pankkitarkastaja Irma Soinio, puhelin (09) 183 51 . 

TEHOKAS OMISTAJA VALVONTA RAHOITUSTARKASTUKSEN 
VALVONNASSA OLEVISSA YHTEISÖISSÄ 

Johdanto 

Rahoitusmarkkinoiden toimintojen monimutkaistuminen edellyttää markkinoilla 
toimivien keskeisiltä sidosryhmiltä yhä syvällisempää asiantuntemusta ja 
perehtyneisyyttä. Pankkikriisien yhtenä vaikutuksena on ollut se, että 
valvontaviranomaiset ovat alkaneet arvioida uudelleen rahoitusvalvonnan tavoitteita 
ja keinoja. Laajalti on tunnustettu, että viranomaisvalvonta ei yksin riitä turvaamaan 
valvonnan tavoitteiden saavuttamista, vaan siihen tarvitaan kaikkien sidosryhmien 
aktiivista panostusta. 

Viranomainen on asettanut valvottavien operatiivisen johdon ja hallintojäsenten 
luotettavuudelle ja sopivuudelle vaatimuksia. Näin pyritään varmistumaan yhteisöjen 
hoidosta vastaavien henkilöiden ammattitaidosta sekä terveiden liikeperiaatteiden 
noudattamisesta. Myös valvottavien yhteisöjen omistajilta ja asiakkailta odotetaan 
yhä suurempaa aktiivisuutta johdon toimien valvonnassa. Mikäli yhteisöjen 
omistajakunnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, niihin on saatava myös 
viranomaisten hyväksyntä. 

Rata on strategisissa linjauksissaan ilmaissut edistävänsä markkinaehtoisuutta. Se 
pyrkii omilla toimillaan edistämään markkinoiden tehokkuutta ja hyvää tapaa 
markkinoilla. Käytännön valvontatyössä Rata asettaa vaatimuksia valvottavien 
toiminnastaan antamalle informaatiolle, tukee valvottavien oman riskienhallinnan ja 
sisäisen valvonnan kehittämistä sekä edistää markkinoiden itsesääntelyä. Tämän 
lisäksi Rata kohdistaa tarkastuksiaan valvottavien johtamisjärjestelmiin sekä sisäisen 
valvonnan ja sisäisen tarkastuksen toimivuuteen. 

Omistajien harjoittama johdon valvonta on olennainen osa rahoitusmarkkinoiden 
valvontaa. Viime kädessä omistajat kantavat yritystoimintaan kuuluvan riskin. Siksi 
on tärkeää, että heidän tahtonsa välittyy mahdollisimman hyvin yrityksen tavoitteisiin 
ja toimintaan. Lainsäädännössä on määritelty ne institutionaaliset välineet, joita 
käyttämällä omistajat voivat toimia. Ne ovat osa yrityksen hallinto- ja 
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ohjausjärjestelmää, jossa määräytyvät omistajien ja johdon roolit ja vastuut. Rata 
seuraa Corporate Governance -järjestelmien tehokkuutta ja selkeyttä valvomissaan 
yhteisöissä. 

Luottolaitostoimintaa harjoitetaan osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisissa yhteisöissä 
sekä säästöpankeissa, jotka muistuttavat juridiselta muodoltaan säätiöitä. 
Sijoituspalveluyritykset ovat osakeyhtiöitä. Tässä artikkelissa käsitellään erityisesti 
luottolaitosten organisaatioon ja päätöksentekoon liittyviä ongelmia, joiden 
ratkaiseminen osaltaan poistaisi rakenteellisia esteitä tehokkaan omistajavalvonnan 
toteutumiselta. Keskeisellä sijalla ovat osakeyhtiölain säännökset hallintoneuvostosta 
ja hallituksesta, joiden tehtävänä on valvoa toimivaa johtoa. 

Valvontaa harjoittavat hallintoelimet eri yhteisöissä 

Osakeyhtiölain mukaan osakkaiden tulee käyttää vaikutusvaltaansa nimenomaan 
yhtiökokouksissa. Kokousten välillä heillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa 
omistamiensa yhtiöiden toimintaan muuten kuin kaikkien osakkaiden yksimielisellä 
sopimuksella. Varsinaisen yhtiökokouksen tärkeimmät tehtävät ovat hallituksen ja 
hallintoneuvoston jäsenten valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päätökset 
voitonjaosta ja vastuuvapauden myöntämisestä. Osuuspankeissa osuudenomistajat 
käyttävät äänioikeuttaan osuuskunnan kokouksessa. Osuuspankilla voi olla myös 
edustajisto, joka valitsee jäsenet hallintoneuvostoon. Säästöpankeissa tallettajia 
edustavat isännät, jotka valitsevat hallituksen ja toimitusjohtajan sekä mahdollisen 
hallintoneuvoston. 

Hallintoneuvosto on omistajien valitsema elin, joka valvoo omistajien puolesta 
hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Se myös antaa hallitukselle 
ohjeita laajakantoisista asioista. Hallintoneuvoston jäsenten on pyydettävä 
tarvitsemansa selvitykset hallintoneuvoston kokousten yhteydessä. Hallintoneuvosto 
valitsee yleensä hallituksen jäsenet sekä myös toimitusjohtajan ja muun toimivan 
johdon. Hallintoneuvosto on yleensä vapaaehtoinen, ja se voidaankin valita vain 
suuriin osakeyhtiöihin. Liike- ja osuuspankeissa on voimassa olevan lain mukaan 
oltava aina hallintoneuvosto. 

Osakeyhtiölain mukaan hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan 
asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on huolehdittava siitä, että kirjanpidon 
ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus nimittää yleensä 
toimitusjohtajan, jolle se voi myös antaa ohjeita ja määräyksiä. Hallituksen tehtävä 
sisältää yleisen huolellisuusvelvoitteen. Sen on valvottava yhtiön etuja muuttuvissa 
olosuhteissa. Varsinkin suuremmissa yhtiöissä hallituksen tehtävänä on sisäisen 
valvonnan ja tarkastuksen järjestäminen. Pankkeja koskevissa erityislaeissa 
hallituksen tehtävät on määritelty osin osakeyhtiölaista poikkeavin säännöksin. 
Oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on kuitenkin katsottu, että hallitus on myös 
pankkilainsäädännön mukaan valvonnan kannalta keskeisin elin. Liike- ja 
osuuspankeissa hallitusta vastaa johtokunta. 

Hallitus voi olla kokoonpanoltaan joko ulkoinen tai sisäinen. Ulkoisessa hallituksessa 
on toimivaan johtoon kuulumattomia henkilöitä, ja yleensä vain toimitusjohtaja 
edustaa ammattijohtajia. Sisäinen hallitus taas koostuu yhtiön operatiiviseen johtoon 
kuuluvista henkilöistä; puheenjohtajana toimii yleensä toimitusjohtaja. 
Luottolaitoksista pääasiassa vain liikepankeissa on sisäinen hallitus. 

Omistajavalvonnan ongelmia Ratan valvomissa yhteisöissä 
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Liikepankkien omistajat käyttävät omistajavaltaa yhtiökokouksissa. Käytännössä 
kuitenkin vain pieni osa pörssiyhtiöiden omistajista osallistuu yhtiökokouksiin. 
Pankkien omistuspohja on varsin hajautunut, joten äänivallaltaan merkittävien 
omistajaliittoutumien syntyminen ei ole yleensä todennäköistä. Suomessa 
pienosakkaat eivät ole myöskään järjestäytymällä pyrkineet lisäämään voimaansa. 
Sijoittamiseen liittyvät tavoitteet vaihtelevat suuresti omistajaryhmittäin. 
Institutionaaliset sijoittajat, kuten sijoitusrahastot ja eläkeyhtiöt, eivät pidä keskeisenä 
tavoitteenaan yhtiön johdon toimintaan vaikuttamista. Ne ilmaisevat 
tyytymättömyytensä lähinnä vaihtamalla sij oituskohdetta. Pankkien 
talletussuojajärjestelmä heikentänee myös osaltaan yleistä kiinnostusta 
omistaj aval von taa kohtaan. 

Koska liikepankeissa on yleensä sisäinen hallitus, joka on sama kuin 
ammattijohtajisto, jää toimivan johdon valvonta nimenomaisesti hallintoneuvoston 
tehtäväksi. Hallintoneuvoston edellytyksiin valvoa itse pankin johtokunnan toimintaa 
vaikuttaa paljolti se, kuinka hyvin hallintoneuvoston jäsenet tuntevat 
rahoitustoimintaa. Suuressa hallintoneuvostossa puheenjohtajan panos saa 
korostuneen merkityksen. Hallintoneuvoston merkitystä valvojana heikentää se, että 
kokouksia pidetään vain muutaman kerran vuodessa. Hallintoneuvoston kyky vastata 
nopeita päätöksiä vaativan yritystoiminnan haasteisiin on siten rajallinen. 

Omistajavalvonnan kannalta ongelmallinen tilanne saattaa syntyä silloin, kun 
hallintoneuvoston jäsenet ovat pankin merkittäviä luottoasiakkaita. Heille ei aina 
jaeta kaikkea valvonnan kannalta tarpeellista tietoa, jos vaarana on pankki- ja 
liikesalaisuuksien paljastuminen. Hallintoneuvosto saattaa näin ollen joutua 
tekemään valvontatyötään puutteellisen tiedon varassa. Valvontaa voitaisiin tehostaa 
valitsemalla tarkastusvaliokunta, joka koostuisi tilintarkastajista ja hallituksen 
asiantuntij aj äsenistä. 

Hallituksen onnistumiseen yhtiön johdon seurannassa ja valvonnassa vaikuttaa 
paljolti se, kuinka aktiivisesti hallitus perehtyy yhtiön toimintaan. Hallituksen tulisi 
muun muassa ottaa kantaa siihen, mikä on hyväksyttävä riskitaso ja miten riskeistä 
tulee raportoida hallitukselle. Sisäisen hallituksen ongelmana on se, kuinka toimivan 
johdon valvonta ja ohjaus järjestetään. Toimitusjohtajan tulisi lain ja hyvän 
yrityshallintokäytännön mukaan toimia hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
Aitoa ohjaus- ja valvontajärjestelmää ei voi syntyä tilanteessa, jossa toimitusjohtaja 
toimii hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtajan alaisia. 

Kun pankin emoyhtiönä on omistusyhteisö, sen hallituksella on tosiasiallinen 
määräysvalta pankin yhtiökokouksessa, joka myös valitsee pankin hallintoneuvoston. 
Omistusy hteisön hallituksen edun mukaista on, että hallintoneuvostoon valitaan 
sellaiset jäsenet, jotka puolestaan valitsevat pankin johtokuntaan omistusyhteisön 
hallituksen toivomat henkilöt. Lainsäädäntö ei sinänsä aseta estettä sille, että 
omistusyhteisön hallituksessa istuvat samat henkilöt kuin pankin hallituksessa. 
Tehokkaan valvonnan kannalta tällaisen tilanteen syntymistä ei kuitenkaan voida 
pitää suotavana. Meritanordbanken ja Leonia ovat merkittävimmät Suomessa 
toimivat pankkikonsernit, joissa emoyhtiönä on omistusyhteisö. Näissä 
pankkiryhmissä ei ole olennaista päällekkäisyyttä kyseisten hallitusten 
kokoonpanoissa. 

Säästöpankeista puuttuu niiden yhteisömuodon takia varsinainen omistajataho. 
Hallintoneuvosto ei ole pakollinen, ja sen esiintyminen säästöpankeissa onkin ollut 
poikkeuksellista. Useimmissa säästöpankeissa on ulkoinen hallitus, jonka valitsee 
etupäässä tallettajia edustava isännistö. Hallituksen toimivaltaan kuuluvia tehtäviä 
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voidaan kuitenkin siirtää hallintoneuvoston tai hallituksen valitsemille pankin 
valtuutetuille. Valtuutettujen oikeuksia ryhtyä laajakantoisiin toimiin on laissa 
rajoitettu. Tarkasteltaessa säästöpankkien toimintaa pidemmällä aikavälillä on 
kuitenkin voitu havaita, että ainakin ennen pankkikriisiä merkittävä osa eräiden 
pankkien hallitusten tehtävistä oli delegoitu pääosin toimivaan johtoon kuuluville 
valtuutetuille. Näissä pankeissa toimi siten tosiasiallisesti sisäinen hallitus. 

Myös osuuspankeista puuttuu selkeä omistajataho. Osuuskunnan jäsenen pankille 
antama taloudellinen panos on usein niin vähäinen, että varsinaisesta 
omistajavalvonnasta ei useinkaan voi olla kysymys. Omistajavalvonnan toteutumista 
vaikeuttaa lisäksi Osuuspankkien yhteenliittymäryhmän erityinen rakenne. 
Jäsenosuuspankit omistavat keskusyhteisö OPK:n, johon ne ovat kuitenkin osittain 
alisteisessa asemassa. OPK:n lakisääteisenä tehtävänä on ohjata ja valvoa 
jäsenpankkien toimintaa. Corporate Governance -näkökulmasta ei voi pitää 
tyydyttävänä sitä, että valvottava valvoo valvojiaan. 

Lopuksi 

Rata pitää tärkeänä, että kaikki sen valvottavat tehostavat valvonta- ja 
ohjausjärjestelmiään. Hallituksen tehtäviin sopii parhaiten ohjata, seurata ja valvoa, 
miten toimitusjohtaja ja muu toimiva johto hoitavat yhteisön hallintoa. 
Hallintoneuvostojen merkitys valvonnan toteuttamisessa on käytännössä 
osoittautunut varsin vähäiseksi. Hallituksen merkitystä korostaa edelleen 
hallintoneuvoston saattaminen vapaaehtoiseksi kaikissa luottolaitoksissa. Asiaa 
koskeva hallituksen lakiesitys on annettu eduskunnalle. 

Siinä tapauksessa, että valvottavassa toimisi edelleen hallintoneuvosto ja sisäinen 
hallitus, olisi hallintoneuvosto luontevin taho valvomaan yhtiön toimitusjohtajaa. 
Lainsäädännöstä ei käy kuitenkaan selkeästi ilmi, miten toimivaan johtoon 
kohdistuva valvontatehtävä tulisi jakaa hallituksen ja hallintoneuvoston kesken. 
Yhtiöjärjestyksessä olisi tarkoituksenmukaista tarkentaa työnjakoa erityisesti silloin, 
kun on kyseessä sisäinen hallitus. Hallintoneuvostojen toimintatapoja olisi 
mahdollista kehittää ja niiden kokoonpanoon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Rata katsoo, että parhaiten valvontatehtävän pystyy hoitamaan ulkoinen hallitus, joka 
koostuu ulkopuolisista, yhtiöstä riippumattomista asiantuntijoista. Ulkoisella 
hallituksella on hallintoneuvostoa ja sisäistä hallitusta paremmat edellytykset valvoa 
pankin toimivaa johtoa. Hallitusten jäsenten asiantuntemukselle asetetut vaatimukset 
korostuvat yhä enemmän pankki- ja arvopaperitoiminnan muuttuessa 
monimutkaisemmaksi ja teknisemmäksi. Hallituksen ja toimitusjohtajan keskeiset 
vastuualueet ja työnjako tulisi määrittää lain tasolla osakeyhtiölain lähtökohtien 
mukaisesti. Ulkoisen hallituksen varaan rakentuvaa hallintomallia varten olisi lisäksi 
syytä selkiyttää toimivasta johdosta koostuvan johtoryhmän yhtiöoikeudellinen 
asema. 

Lisätietoja antaa 
lakimies Tuomo Malin, puhelin (09) 183 51 . 

1 6 11 2006
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RATA SELVITTI PANKKIEN STRATEGISIA VALMIUKSIA 

Rata selvitti kevään ja syksyn 1999 aikana pankkien strategisia valmiuksia. 
Selvitysten tavoitteena oli arvioida, miten EMU ja muut keskeiset keskipitkän tai 
pitkän aikavälin kehitystrendit ja muutosvoimat vaikuttavat pankkien liiketoimintaan 
sekä strategioihin, ja mitkä ovat pankkien valmiudet vastata ko. muutosvoimiin. 

Muutosvoimat näyttävät tarjoavan koko pankkisektorille enemmän mahdollisuuksia 
kuin uhkakuvia. Haastattelujen perusteella syntyi kuva siitä, että pankeissa on 
perusteellisesti selvitelty kehityssuuntien vaikutuksia liiketoiminta-alueisiin ja 
strategioihin. 

Voimakkaimmat muutosvoimat 

Pankkien arvioiden mukaan niiden toimintaan vaikuttavat eniten tekniikan 
kehittyminen ja sen käytön lisääntyminen, rakennemuutokset sekä 
kansainvälistymisen jatkuminen. Vaikka suurissa pankeissa vaikutuksia pidettiin 
suurempina kuin pienissä pankeissa, tärkeimmistä muutosvoimista oltiin yksimielisiä. 

Tekniikan kehittymisellä ja sen käytön lisääntymisellä katsottiin olevan suurimmat ja 
laajimmat vaikutukset. Tekniikan kehittyminen vaikuttaa lähes jokaiseen pankin 
liiketoiminta-alueeseen. Internet muovaa asiakkaiden käyttäytymistä ja tarjoaa uuden 
jakelukanavan, joka avaa pankeille uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta lisää myös 
kilpailua. 

Pankkien rakennemuutoksien - sekä finanssitavaratalojen muodostumisen että 
pankkien sulautumisten - katsottiin olevan voimakkaita muutosvoimia, jotka 
vaikuttavat suuresti moneen liiketoiminta-alueeseen. Rakennejärjestelyissä mukana 
olevat pankit pitivät rakennejärjestelyjä vahvuuksina, mutta myös pienet pankit 
katsoivat hyötyvänsä isompien pankkien muuttumisesta entistä suuremmiksi. Myös 
pankkien asiakkaiden rakennemuutoksilla, fuusioilla ja yritysostoilla koettiin olevan 
selvä vaikutus joihinkin liiketoiminta-alueisiin. 

Kolmas selkeästi esille noussut muutosvoima on kansainvälistymisen jatkuminen 
voimakkaana. Kansainvälistyminen toisaalta lisää ulkomaista kilpailua ja toisaalta 
avaa suomalaisille pankeille monia uusia mahdollisuuksia mm. lisäämällä 
sij oi tusmahdollisuuksia. 

Pankkien valmiudet vastata muutosvoimiin 

Pankit katsoivat, että niillä on muutosvoimiin vastaamisessa selvästi enemmän 
vahvuuksia kuin heikkouksia. Vahvuuksina nousivat esiin mm. tekninen osaaminen, 
hinnoittelukyky, pankin koko ja imago sekä ammattitaito. Pankin koko ja tekninen 
osaaminen mainittiin myös heikkouksina. Muina heikkouksina pidettiin riippuvuutta 
talletuksista ja kansainvälisen luokituksen puutetta. Siinä missä isot pankit korostivat 
vahvuuksina ammattitaitoa ja teknistä osaamista, pienet pankit pitivät vahvuutenaan 
asiakkaiden lojaalisuutta ja pankin pientä kokoa. 

Muutoksille eniten altistuvat liiketoiminta-alueet 

Muutosvoimat vaikuttavat pankkien näkemyksen mukaan kaikkiin oleellisiin 
liiketoiminta-alueisiin. Suurimmat vaikutukset koettiin arvopaperivälitystoiminnassa, 
yleisötalletustoiminnassa ja sijoituspalveluissa. Arvopaperivälitystoiminnassa 
tekniikan kehittyminen ja kansainvälistymisen jatkuminen lisäävät ulkomaista 
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kilpailua. Yleisötalletusten kilpailukykyä heikentävät sijoittajien tuottovaatimusten 
kasvaminen, toimialaliukumat, talletusten verovapauden poistaminen ja tekniikan 
kehittyminen. Uhkana on, että säästövarallisuus siirtyy talletuksista muihin 
säästömuotoihin. Sijoituspalveluissa vaikuttavina tekijöinä ovat sijoittajien 
tuottovaatimusten kasvaminen sekä kansainvälistymisen mahdollistamat uudet 
sij oitusvaihtoehdot. 

Lisätietoja antaa 
pankkitarkastaja Jaana Rantama, puhelin (09) 183 51 . 

PÖRSSIYHTIÖIDEN TILINP ÄÄTÖSTEN KANSAINVÄLINEN 
VERTAILUKELPOISUUS 

Viime aikoina on eri yhteyksissä ollut esillä kysymys kansainvälisillä 
arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten tilinpäätösten yhtenäisistä 
laadintaperiaatteista. Rata osallistuu tähän keskusteluun sekä Euroopan unionin (EU) 
asiantuntijatyöryhmissä että arvopaperi valvojien kansainvälisissä järjestöissä 
(IOSCO 1), FESCO 2)). 

1) IOSCO = The International Organization of Securities Comm issions. 
2) FESCO =The Forum of European Securities Commissions. 

Vertailukelpoisten tilinpäätösten kehittäminen Euroopan unionissa 

Euroopan komission rahoituspalvelujen kehittämistä koskevassa 
toimintasuunnitelmassa 3) on kolme kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä koskevaa erillistä 
hanketta: 

Neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeudellisen direktiivin muuttaminen siten, 
että tiettyjen rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostaminen on 
mahdollista. 
Sellaisen tilinpäätösperiaatteita koskevan strategian määrittäminen, jolla EU::n 
alueella toimivien pörssiyhtiöiden tilinpäätösten vertailukelpoisuutta lisätään ja 
joka perustuu direktiivien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien 
yhdistämiseen. 
Neljännen ja seitsemännen yhtiöoikeudellisen direktiivin modernisointi siten, 
että niissä huomioidaan yhtenäisten rahoitusmarkkinoiden tarpeet ja 
kansainvälisten tilinpäätösstandardien kehitys. Suunnitelman mukaan tätä 
koskeva ehdotus tulisi käsittelyyn vuoden 2000 lopussa. 

Toimintasuunnitelman lähtökohtana on, että vertailukelpoiset, avoimet ja luotettavat 
tilinpäätökset ovat toimivien ja tehokkaiden pääomamarkkinoiden yksi edellytys. 
Käydyissä keskusteluissa on vallinnut laaja yksimielisyys siitä, että vasta samojen 
säännösten mukaan laaditut tilinpäätökset tosiasiallisesti mahdollistavat yritysten 
yhtäläisen pääoman hankinnan koko EU:n alueelta. Viimeaikaisessa keskustelussa on 
EU :ssa katsottu, että IAS 4) näyttää tällä hetkellä sopi vimmalta pörssiyhtiöiden 
tilinpäätösten yhtenäisen säännöstön perustaksi. Tämän perusteella on todettu, että 
unionissa on tarvetta luoda menettelytapa, jolla IAS-standardien ja jatkossa niiden 

16.11.2006 
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muutosten käyttöönotto hyväksytään. IAS-tilinpäätös voisi muiden kuin 
pörssiyhtiöiden osalta olla vaihtoehtoinen kansallisten lakien mukaan laaditun 
tilinpäätöksen kanssa. 
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IAS-standardien asemasta keskusteltaessa esiin on noussut mm. kysymys siitä, ettei 
EU:n piirissä ole tällä hetkellä yhtenäistä käytäntöä pörssiyhtiöiden IAS säännösten 
noudattamisen valvonnalle. Yhdysvalloissa valvonnan tila on erilainen. Siellä 
arvopaperimarkkinoita valvova viranomainen SEC 5) valvoo pörssiyhtiöiden 
tilinpäätössäännöstön (US GAAP) noudattamista. Yhtenäisen valvonnan puutteella 
SEC on voinut perustella sitä, ettei se hyväksy IAS-standardien mukaisia 
tilinpäätöksiä valvomillaan arvopaperimarkkinoilla. 

3) Action Plan. 
4) IAS-säännöstöä (International Accounting Standard) kehittää ja ylläpitää International Accounting 
Standards Committee (IASC) -niminen, vuonna 1973 perustettu järjestö, jonka tavoitteena on edistää 
tilinpäätössääntelyn kansainvälistä yhdenmukaistumista. Jäsenkunta koostuu ensisijaisesti 
tilintarkastajia edustavista yhteisöistä. Euroopan unioni on osallistunut järjestön toimintaan 
tarkkailijana. 
5) Securities & Exchange Commission. 

IAS-standardien asema kansainvälisten pörssiyhtiöiden tilinpäätöksissä 

Arvopaperimarkkinavalvojien kansainvälisen yhteistyöjärjestön IOSCOn yhtenä 
tavoitteena on vaikuttaa arvopaperimarkkinoiden avoimuuteen mm. edistämällä 
yhtenäisten tilinpäätösstandardien käyttämistä. Koska IOSCOn jäseninä on 
arvopaperivalvojia maailmanlaajuisesti (yli 90 maasta) eikä vain EU-valtioista, ei se 
tähän mennessä ole yksiselitteisesti sitoutunut pelkästään IAS-standardeihin. Järjestö 
on vuodesta 1995 alkaen osallistunut tarkkailijana IASC:n 6) toimintaan. 

ETA-maiden arvopaperivalvojien järjestön FESCOn yhtenä tavoitteena on parantaa 
sijoittajille annettavaa informaatiota mm. harmonisoimalla eurooppalaisten 
pörssiyhtiöiden tilinpäätöksiä. Järjestö on esittänyt EU:n komissiolle kantanaan, että 
sen jäsenet kannattavat komission toimintasuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita 
tilinpäätösten vertailtavuudesta. FESCOn jäsenet ovat yhtä mieltä komission kanssa 
siitä, että IAS näyttää tällä hetkellä sopivimmalta yhtenäisen tilinpäätösraportoinnin 
kriteeriksi. 

FESCOn mielestä standardeja tulee kehittää niin, että kehittämistyössä huomioidaan 
riittävästi eurooppalaisten intressit. Myös EU :n tulisi omalta osaltaan osallistua 
systemaattisesti standardien kehittämiseen. Samanaikaisesti tulisi luoda 
menettelytapoja, joilla Euroopan tasolla arvioidaan ja hyväksytään IAS-standardeja. 
Näin luoduilla menettelytavoilla voitaisiin varmistaa standardien yhdenmukainen 
käyttöönotto unionissa. 

6) IASC = International Accounting Standards Committee. 

Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja Suomi 

Suomalaiset pörssiyhtiöt voivat tietyin edellytyksin laatia konsernitilinpäätöksensä 
IAS-standardien mukaisesti. Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) asiasta antama 
päätös koskee konsernitilinpäätöksen laatimista. Laatimisen yhtenä edellytyksenä on, 
että yhtiön äänivaltaisista osakkeista yli puolet on ulkomaalaisten omistuksessa tai 
yhtiön arvopaperit ovat kaupankäynnin kohteena EU::n ulkopuolella. Edellytyksenä 
on myös, että näin laadittu konsernitilinpäätös on yhdenmukainen konsolidoiduista 
tilinpäätöksistä annetun direktiivin (83/349/ETY) säännösten kanssa. KTM:n 
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päätöksellä Suomessa on saatettu voimaan valinnainen malli: edellytykset täyttävä 
pörssiyhtiö saa noudattaa IAS-säännöstöä, mutta sen noudattaminen ei ole pakollista. 
KTM:n päätös ei koske luottolaitosten eikä sijoituspalveluyritysten 
konserni tilin päätöksiä. 

New Yorkin arvopaperipörssissä kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön on tällä 
hetkellä aina laadittava US GAAP -standardin mukaiseen tilinpäätökseen täsmäytetty 
tilinpäätös. KTM muutti vuoden vaihteessa edellä mainittua päätöstään siten, että 
myös US GAAP -säännöstön mukaisesti laadittu konsernitilinpäätös on sallittu 
ainoana konsernitilinpäätöksenä. 

Lisätietoja antavat 
toimistopäällikkö Paula Launiainen ja pankkitarkastaja Marketta Andersen, puhelin 
(09) 183 51. 

VAKA V ARAISUUSSÄÄNTEL YN UUDISTAMISTYÖ ETENEE EU::SSA JA 
BASELIN P ANKKIV AL VONTAKOMITEASSA 

Parhaillaan lausunnolla olevat Euroopan komission ja Baselin 
pankkivalvontakomitean keskustelupaperit vakavaraisuussääntelyn uudistamisesta 
ovat herättäneet varsin laajaa kansallista ja kansainvälistä kiinnostusta. 

Vaikka ehdotuksiin liittyvä lausuntokierros on vielä kesken, on sekä EU::ssa että 
Baselin pankkivalvontakomiteassa alettu työstää ehdotuksia edelleen. Tarkempaa 
valmisteluaikataulua ei ole vielä sovittu, mutta Baselin komitea julkaissee asiasta 
uuden keskustelupaperin tämän vuoden lopulla. Konsultointikierroksen jälkeen 
Euroopan unioni alkaa valmistella direktiivimuutoksia. Käytännössä jatkovalmistelun 
aikatauluun vaikuttaa EU:ssa kuitenkin merkittävästi se, kuinka Baselin 
valmistelutyö etenee. 

Suomessa Rahoitustarkastus järjesti viranomaisille sekä luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten edustajille erillisen keskustelutilaisuuden kummastakin 
ehdotuksesta. Niissä käsiteltiin edellä mainittuja keskustelupapereita kattavasti. 

Valvottavien etujärjestöt ja keskusjärjestöihin kuulumattomat luottolaitokset ja 
sijoituspalveluyritykset toimittavat kommenttinsa Euroopan komission ehdotuksesta 
Rataan, joka toimittaa sekä lausunnot että niistä laaditun yhteenvedon komissioon 
huhtikuun puoliväliin mennessä. Baselin ehdotukseen liittyvät kommentit Rata ja 
muut asiasta lausuvat toimittavat kukin suoraan Baselin pankkivalvontakomitealle. 

Lausuntoaika Euroopan komission marraskuussa julkaisemaan keskustelupaperiin 
päättyy 31.3.2000. Sama määräaika koskee Baselin pankkivalvontakomitean 
kesäkuussa julkaisemaa keskustelupaperia l ). 

1) Lisätietoja keskustelupapereista löytyy Rahoitustarkastuksen tiedotteista T28/99/TTO (3 .6.1999) ja 
T32/99/TTO (25.11.1999). 

Lisätietoja antavat 
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toimistopäällikkö Paula Launiainen ja lakimies Reima Letto, puhelin (09) 183 51 . 

TAPAHTUMAKATSAUS 

NIMITYS RAHOITUSTARKASTUKSESSA 

Varatuomari Ilse Lampela on nimitetty luottolaitososaston lakiasiaintoimiston 
toimistopäälliköksi. Lampela on ollut Ratan ja sen edeltäjän pankkitarkastusviraston 
palveluksessa vuodesta 1990. Hän on toiminut viimeksi lakiasiaintoimiston 
menettelytaparyhmän esimiehenä . 

MUUTOKSIA LUOTTOLAITOSOSASTOLLA 

Operatiivisessa toimistossa on otettu käyttöön ns. tarkastuspoolit. Institutionaalisten 
tarkastusryhmien tilalle on muodostettu valvonnan eri osa-alueille keskittyvät 
ryhmät, joita ovat luottoriskiryhmä, sisäinen valvonta -ryhmä, kirjanpito ja tilinpäätös 
-ryhmä sekä yleistarkastusryhmä. Lisäksi toimistossa on viisi instituutiokohtaista 
vastuuvalvojaa, joiden tehtävänä on valvottavien tai valvottavaryhmien kriittinen 
arviointi. Toimiston tarkastusavustajat muodostavat oman ryhmänsä. 

Lakiasiaintoimiston organisaatiota on uudistettu jakamalla toimisto kahteen ryhmään: 
valvonnan tukiryhmään ja menettelytaparyhmään. Valvonnan tukiryhmä avustaa 
operatiivisen toimiston vastuuvalvojia juridisissa kysymyksissä ja antaa lausuntoja 
niin lainvalmisteluun kuin lupa-asioihinkin liittyvissä kysymyksissä. 
Menettelytaparyhmä valvoo luottolaitosten asiakassuhteissaan noudattamaa 
sopimuskäytäntöä, menettelytapoja ja markkinointia. Ryhmistä on lisäksi 
muodostettu eri asiakokonaisuuksia varten asiantuntijaryhmiä . 

RAHASTOESITTEISIIN TEEMAT ARKASTUS 

Rata tarkasti syksyllä 1999 teematarkastuksena sijoitusrahastojen rahastoesitteet. 
Tarkastuksessa olleet esitteet täyttivät pääosin niille asetetut vaatimukset. Joistakin 
esitteistä puuttui kuitenkin mm. rahastojen säännöt, verotusta koskevat tiedot tai 
kuvaus sijoitusrahastotoiminnan tavoitteista. 

Rata on rahastoyhtiöille lähettämässään tarkastuskirjeessä kiinnittänyt näiden 
huomion esitteissä esiintyneisiin puutteisiin sekä esittänyt omia näkemyksiään 
sijoittajainformaation parantamiseksi esitteissä. Palautetta annetaan rahastoyhtiöille 
myös jatkossa osana Ratan jatkuvaa valvontaa. 

Lisätietoja antavat 
markkinavalvojat Jarkko Syyrilä ja Petri Määttä, puhelin (09) 183 51. 
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TUTKINT APYYNTÖJÄ POLIISILLE 

Rata on antanut poliisille esitutkintaan epäillyn sisäpiiritiedon väärinkäyttötapauksen. 
Tutkintapyyntö koskee Suunto Oyj:n osakkeella tehtyjä kauppoja. 

Rata on lisäksi päättänyt tehdä poliisille neljä tutkintapyyntöä koskien kahta epäiltyä 
sisäpiiritiedon väärinkäyttöä, kurssimanipulaatiota, arvopaperimarkkinoita koskevaa 
tiedottamisrikosta sekä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisen toimiluvan 
vastaista toimintaa. Rata ei tutkinnallisista syistä kommentoi tapauksia tarkemmin . 

SEURAAVA RAHOITUSTARKASTUS TIEDOTTAA -TIEDOTE 

Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote ilmestyy maanantaina 29.5 . 

Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk 

1999 1998 
IRahoituskate (sis. Leasing-katteen) 18,6 19,0 
Palkkiotuotot (netto) 7,7 7,0 
jArvopaperi- ja valuuttatoiminnan kate 0,8 2,3 
!Muut tuotot 4,3 4,1 
!Hallinto- ja muut liiketoimintakulut 16,4 17,2 
!roistot 1,8 2,0 
!Tulos ennen luotto- ja takaustappioita 13,2 13,2 
jLuotto- ja takaustappiot 0,3 1,4 
ILiikevoitto 12,9 11,8 

Oman pääoman tuotto (ROE) % 20% 22 % 
!Koko pääoman tuotto (ROA) % 1,1 % 1,1 % 
!Tuotot/kulut (poistot kuluissa) 1,7 1,7 

!Taseen loppusumma (mrd Mk) 1002 912 

lv akavaraisuuspääomat 74,9 62,5 
jostaensisijaiset omat varat ("Tier l ") 54,8 45,7 
IRiskipainotetut erät 625,6 577,7 
Vakavaraisuussuhdeluku 12,0 % 10,8 % 
!Ensisijaiset omat varat/riskipainotetut saamiset ja vastuutll 8,8 % 7,9% 

tiedottaa\ Vanhat\rataO 



Rahoitustarkastus tiedottaa 1 /2000 Page 14of15 

Luvuissa ovat mukana Meritanordbanken-konserni, Leonia-konserni, osuuspankkien yhteenliittymä, Mandatum 
Pankin konserni, Yrityspankki SKOP:in (selvitystilassa) konserni, Ålandsbanken-konserni, Aktia-konserni sekä 
säästö- ja paikallisosuuspankkien emoyhtiöt. Yrityspankki SKOP -konserni ei ole mukana vakavaraisuutta eikä oman 
pääoman tuottoa koskevissa tunnusluvuissa. 

Pankkikonsernien saamiset ja yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset, 31.12.1999 

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 

Saamiset yleisöltä ja Markkinaosuudet, % 
julkisyhteisöiltä, mrd. mk 

31.12.1999 30.9 .1999 31.12.1998 31.12.1999 30.9 .1999 31.12.1998
Merita Pankki Oyj 171,2 111,oll 161,9 41,0 41,8 42,9
Osuuspankkien 108,9 105,9 96,3 26,1 25,9 25,5yhteenliittymä 
Leonia Oyj 81,4 80,3 76,0 19,5 19,6 20,2
Säästöpankit 22,3 21,6 18,9
(mukaanl. Aktia) 
Paikallisosuuspankit 7,8 7,7 7,2 1,9 1,9 1,9
IAlandsbanken Abp 5,8 5,5 4,8 1,4 1,3 1,3
Mandatum Pankki 1,5 1,2 1, 1 0,3 0,3 0,3Oyj 
Y rityspankki Skop 0,4 0,5 0,6 0,1 0,1 0,2Oyj 
Ulkomaisten 
luottolaitosten 
sivukonttorit 
!Yhteensä 417,8 409,3 377,lll 100 100 100

Talletukset 

Talletukset, mrd. mk Markkinaosuudet, % 

31.12.1999 30.9.1999 31.12.1998 31.12.1999 30.9.1999 31.12.1998
Merita Pankki Oyj 140,6 131,6 137,5 41,1 40,2 42,4
Osuuspankkien 97,7 95,8 93,2 28,5 29,3 28,7yhteenliittymä 
Leonia Oyj 53,9 51,3 49,9 15,7 15,7 15,4
Säästöpankit (ml. 26,2 25,3 7,7 7,7 7,3
Aktia) 
Paikallisosuuspankit 9,2 9,oll 8,8 2,7 2,7 2,7
Ålandsbanken Abp 5, 1 4,2 3,3 1,5 1,3 1,0
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Mandatum Pankki Oyj 3,73,2 2, 1 1,1 1,0 0,7
Yrityspankki Skop Oyj 0,0 0,2
Ulkomaisten luottolaitosten 
si vukonttorit 
!Yhteensä 342,4 327,211 324,7 100 100 100

file ://\ \Intra \rata www orod\suomi\ Tiedotteet\data \Rata tiedottaa\ .h... 16.11.2006 




