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RATA 2/2000 Rahoitustarkastus tiedottaa 

Tässä numerossa: 

Rata panostaa eurooppalaiseen viranomais yhteistyöhän

SUOMALAISTEN PANKKIEN KANNATTAVUUS JA VAKAVARAISUUS 
TAMMI-MAALISKUSSA 2000 I) 

Liiketulos parani yhä 

Pankkien liiketulos kasvoi tammi-maaliskuussa 4,6 miljardiin markkaan, mikä oli 
selvästi enemmän kuin vuoden 1999 vastaavien kuukausien 4,2 miljardia markkaa. 

Omien pääomien kasvun vuoksi oman pääoman tuotto kuitenkin laski hieman. Koko 
pankkisektorin oman pääoman tuotto oli noin 25 %, mikä on edelleen erittäin hyvä 
tulos. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oman pääoman tuotto oli noin 26 %. 

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

Rahoituskate koheni 

Pankkien rahoituskate kasvoi yhteensä 5,0 miljardiin markkaan, kun se tammi-
maaliskuussa 1999 oli 4,6 miljardia markkaa. Rahoituskatteen kasvuun vaikutti otto-
ja antolainauksen volyymien kasvu, minkä lisäksi korkomarginaalin kehitys oli 
suotuisampaa kuin ennen syksyä 1999. Kotimaan markkamääräisten otto- ja 
antolainauskorkojen marginaali leveni selvästi alkuvuonna 2000, sillä 
antolainauskannan keskikorko nousi. Keskeisin syy antolainauskorkojen nousuun 
lienee ollut markkinakorkojen nousu. Korkomarginaali oli maaliskuun lopussa 
leveämpi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana 2). 
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2) Tilastolähde: Rahoitusmarkkinat-tilastokatsaus, Suomen Pankki 

Palkkiotuottojen kasvu voimakasta 

Bruttomääräiset palkkiotuotot kasvoivat 2,7 miljardiin markkaan, kun vastaavana 
ajankohtana vuonna 1999 ne olivat 1,9 miljardia markkaa. Palkkiokulut puolestaan 
kasvoivat vain vajaat 0, 1 miljardia markkaa eli 0,3 miljardiin markkaan. 

Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan kate pieneni 

Arvopaperikaupan kate väheni alle puoleen vuoden 1999 vastaavan ajankohdan 
katteestaKatetta kertyi enää noin 0,4 miljardia markkaa. Valuuttakaupan kate sen 
sijaan kasvoi 150 miljoonaan markkaan, kun se vielä vuotta aiemmin oli vain noin 
130 miljoonaa markkaa. 

Hallinto- ja toimintakulut kääntyivät nousuun 

Hallinto- ja toimintakulujen supistuminen oli takavuosina yksi keskeisistä syistä 
pankkien liiketuloksen paranemiseen, mutta kulut ovat nyt kääntyneet kasvuun. 
Vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä hallinto- ja toimintakuluja kertyi 4,0 
miljardia markkaa, mikä oli noin 0, 1 miljardia markkaa enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Esimerkiksi vuokrakulut kasvoivat. Henkilöstökulut kuitenkin laskivat 
edelleen, joskin vain hyvin vähän. 

Luottotappiot vähenivät edelleen 

Luotto- ja takaustappioita kertyi tammi-maaliskuussa nettomääräisesti enää 
muutamia miljoonia markkoja. Vielä vuoden 1999 ensimmäisellä neljänneksellä 
luottotappioita kirjattiin 0,2 miljardia markkaa. Luotto- ja takaustappioiden vähäisyys 
selittyy suurelta osin aiemmin kirjattujen luotto- ja takaustappioiden peruutuksilla. 
Tosin myös bruttomääräisesti laskien luotto- ja takaustappioita oli vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. 

Kannattavuuden paranemista ei kuitenkaan voi kokonaan selittää luotto- ja 
takaustappioiden vähenemisellä. Tulos ennen luotto- ja takaustappioita oli 4,6 
miljardia, kun se vuotta aiemmin oli 4,4 miljardia. 

Vakavaraisuus heikkeni marginaalisesti alkuvuonna 

Pankkien vakavaraisuus heikkeni hieman ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa. 
Joulukuun 1999 lopussa vakavaraisuus oli 12,0 %, mutta maaliskuun 2000 lopussa 
enää 11,8 %. Ensisijaisten omien varojen perusteella laskettu ns. tierl-vakavaraisuus 
heikkeni 8,8 prosentista 8,6 prosenttiin. Syynä vakavaraisuuden heikkenemiseen oli 
riskipainotettujen saamisten, sijoitusten ja vastuiden kasvu. Myös markkinariskit 
lisääntyivät hieman. Vakavaraisuuden heikkenemistä hidasti omien pääomien kasvu. 
Sekä ensi- että toissijaiset omat varat kasvoivat. 

Lisätietoja antaa 
pankkitarkastaja Karlo Kauko, puhelin (09) 183 51. 
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PANKKIKONSERNIEN SAAMISET YLEISÖLTÄ JA 
JULKISYHTEISÖILTÄ SEKÄ TALLETUKSET 31.3.2000 1) 

Luotonannon kasvuvauhdissa hidastumisen merkkejä 

3 of 14 

Pankkikonsernien yhteenlasketut saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä olivat 
maaliskuun lopussa 426 miljardia markkaa. Saamiset kasvoivat viimeksi kuluneiden 
12 kuukauden aikana vajaat 10 %, kun vuoden 1999 lopussa vuotuinen kasvu oli 11 
%. Kasvuvauhti näyttää hieman hidastuneen, mihin lienee osasyynä 
velanottohalukkuuden väheneminen korkojen käännyttyä nousuun. 

Luotonanto kasvoi vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä 7 ,8 miljardia markkaa, 
mikä oli jonkin verran vähemmän kuin tätä edeltävällä neljänneksellä, jolloin kasvua 
oli 8,5 miljardia markkaa. Nopeinta luottojen kasvu oli jälleen ulkomaisten 
luottolaitosten sivukonttoreissa. Niiden markkinaosuus kasvoi 0,4 prosenttiyksiköllä, 
ja se lähentelee jo viittä prosenttia pankkikonsernien yhteenlasketusta luotonannosta. 
Alkuvuoden aikana markkinaosuuttaan kasvattivat myös Osuuspankkien 
yhteenliittymä sekä säästöpankit. Merita Pankki -konsernin markkinaosuuden 
supistuminen jatkui edelleen, mutta konserni on vielä selkeästi markkinajohtaja 
Suomessa runsaan 40 prosentin markkinaosuudellaan. Myös Leonia-konserni ja 
Mandatum-konsernit menettivät alkuvuoden aikana hieman markkinaosuuttaan. 

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

Talletukset pienenivät vuoden 1999 lopusta 

Pankkien talletukset pienenivät vuoden 2000 ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 
miljardilla markalla ja olivat maaliskuun lopussa 339 miljardia markkaa. Osa 
talletusmarkoista on ohjautunut sijoitusrahastoihin, jotka ovat kasvaneet 
voimakkaasti kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Nettosijoitukset 
sijoitusrahastoihin olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 14 miljardia markkaa, 
ja rahastojen arvo oli maaliskuun lopussa lähes 81 miljardia markkaa. 
Pörssikehityksen epävarmuus on kuitenkin huhtikuussa selvästi vähentänyt 
sijoitushalukkuutta rahastoihin. 

Talletusten määrä väheni vuodenvaihteesta, mutta oli kuitenkin 4,5 % suurempi kuin 
vuoden 1999 maaliskuussa. Talletusten merkitys pankeille luotonannon 
rahoituslähteenä on merkittävä, ja siksi pankit pyrkivät säilyttämään talletusten 
kilpailukyvyn muiden sijoitusvaihtoehtojen rinnalla. Talletuskilpailun odotetaan 
kiristyvän kesää kohti talletusten verotuskäytännön muuttuessa. Kilpailu tulee 
vaikuttamaan talletusten hinnoitteluun. Jo nyt muutamat pankit ovat ilmoittaneet 
uusista, kesällä voimaan tulevista, parempituottoisista tilivaihtoehdoista. 

Talletusten markkinaosuudet muuttuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä siten, 
että markkinaosuuttaan menettivät Merita Pankki -konserni ja Leonia-konserni, 
molemmat 0,3 prosenttiyksikköä. Muut pankit tasasivat näiden konsernien 
markkinaosuuden menetykset, ja paikallisosuuspankkeja lukuun ottamatta muiden 
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pankkien markkinaosuudet kasvoivat 0, 1 prosenttiyksiköllä. 

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

Kansainvälisen yhteistyön merkitys markkinoiden valvonnassa ja sääntelyssä kasvaa 

RATA PANOSTAA EUROOPPALAISEEN VIRANOMAISYHTEISTYÖHÖN 

Kansainvälisen yhteistyön merkitys pankki- ja pääomamarkkinoiden valvonnassa ja 
sääntelyssä kasvaa jatkuvasti. Kansallisen valvonnan ja sääntelyn raamit tulevat joko 
Euroopan unionin direktiiveistä tai valvojien ja sääntelijöiden yhteisesti sopimista 
tulkinnoista. Tulkinnat jokainen valvontaviranomainen on sitoutunut valtuuksiensa 
rajoissa toteuttamaan mahdollisuuksiensa mukaan. 

Yhteistyötä tehdään monella eri foorumilla 

Rahoitustarkastukselle (Rata) tärkeimmät kansainväliset yhteistyöfoorumit ovat 
Euroopassa. Näitä ovat Eta-alueen arvopaperimarkkinavalvojien yhteistyöjärjestö 
FESCO 1), Euroopan keskuspankkijärjestelmän alaisuudessa toimiva 
pankkivalvontakomitea BSC 2), Euroopan komission alainen pankkialan neuvoa-
antava komitea BAC 3) sekä Eta-alueen pankkivalvojien yhteistyöelin Groupe de 
Contact. Näillä foorumeilla valmistellaan yhteiset pankki- ja 
arvopaperimarkkinavalvonnan ja -sääntelyn periaatteet. Kokouksissa myös 
vaihdetaan tietoja kansallisten markkinoiden tapahtumista, valvonnallisista 
näkökohdista sekä kansallisista säännöksistä ja ohjeista. Lisäksi kokouksissa 
keskustellaan kansainvälisesti merkittävistä rahoitusmarkkinoiden tapahtumista ja 
trendeistä. Edellä mainittujen ns. korkean tason eli johtajatason foorumeiden lisäksi 
yhteistyötä tehdään lukuisissa niiden alaisissa asiantuntijatyöryhmissä. 

1) The Forum of European Securities Commissions 
2) The Banking Supervision Committee (BSC) 
3) Banking Advisory Committee (BAC) 

Rahoitusmarkkinavalvonta ja sen järjestäminen puhuttaa 

Tämän hetken polttavimmat aiheet ovat pankkien ja sijoituspalveluyritysten 
vakavaraisuusmääräysten uudistustyö, ns. finanssitavaratalojen eli 
finanssikonglomeraattien valvonta ja sääntely, sekä Euroopan 
rahoitusmarkkinavalvonnan järjestäminen. Rata on osallistunut pankkien ja 
sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta sääntelevien direktiivien uudistamiseen ja 
finanssikonglomeraattien valvontaan ja sääntelyyn tähtäävän direktiivin 
valmisteluun. 

Euroopan rahoitusmarkkinavalvonnan mahdollinen uudelleenjärjestely on puhuttanut 
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valvojia erityisesti EMUn alkamisesta lähtien. Sisämarkkinoiden nopeutuva 
yhdentyminen on haaste valvojille. On kysytty, olisiko yhdistetty valvonta 
tehokkaampi tapa valvoa kansainvälistyviä rahoitusmarkkinoita. Toistaiseksi näiden 
keskustelujen tulos näyttäisi olevan, että valvontaa ei tarvitse keskittää yhteen 
Euroopan laajuiseen organisaatioon, vaan tärkeämpää on varmistaa valvojien välinen 
riittävä yhteistyö. 

Yhteisten sääntelyohjeiden, valvonnan pelisääntöjen ja tietojenvaihdon tarve kasvaa 
koko ajan. Paine yhtenäistettyyn viranomaistoimintaan on kaksijakoinen. Ensinnäkin, 
yli rajojen ja sektoreiden fuusioituvien rahoitusalan yhtiöiden (monikansalliset 
finanssikonglomeraatit) valvonta ja sääntely on viranomaisille yhä haastavampaa ja 
vaatii kohdistettua yhteistyötä. Toiseksi, yhtenäinen valvonta ja sääntely ovat 
edellytys sille, että rahoituslaitokset voivat koko Eta-alueella toimia kilpailullisesti 
oikeudenmukaisilla markkinoilla, eli reilun pelin säännöt ovat samat kaikille 
juridisesta kotimaasta riippumatta. 

Jää nähtäväksi, toteutuvatko nämä kaksi tavoitetta eli onko sääntelyn ja valvonnan 
määrä ja laatu riittävää edistämään rahoitusmarkkinoiden vakautta ja pystyvätkö 
viranomaiset tarjoamaan rahoitusalan yhtiöille kilpailullisesti samanvertaiset 
mahdollisuudet toimia markkinoilla. Rahoitusalan viranomaiset tekevät parhaansa 
taatakseen molemmat. 

Lisätietoja antaa 
kansainvälinen koordinaattori Jaana Suihko, puhelin (09) 183 51 . 

V ALVONTAPÖYTÄKIRJOIHIN PERUSTUVA KANSAINVÄLINEN 
VIRANOMAISYHTEISTYÖ 

Rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisten kansainvälisen yhteistyön perustan 
muodostavat ns. kahdenväliset asiakirjat, joissa sovitaan valvontayhteistyön yleisistä 
periaatteista. Yleinen kansainvälinen nimitys näille asiakirjoille on Memorandum of 
Understanding (MoU) eli valvontapöytäkirja. 

Valvontayhteistyön periaatteista on tarpeen sopia erityisesti silloin, jos luottolaitos tai 
muu Ratan valvottava toimii usean maan alueella. Tällöin valvontapöytäkirja tehdään 
niiden maiden valvontaviranomaisten kanssa, joissa asianomaisella yrityksellä on 
toimintaa. 

Suomi on laatinut valvontapöytäkirjoja Eta-maiden valvontaviranomaisten kanssa 
siitä lähtien, kun siitä tuli Etan jäsen 1.1.1994. Pankki valvonnassa 
valvontapöytäkirjat solmitaan yleensä kahden jäsenvaltion valvontaviranomaisen 
välillä 1). Arvopaperimarkkinoilla on arvopaperimarkkinavalvojien yhteistyöelimen 
FESCOn 2) jäsenmaiden kesken laadittu monenvälinen 3) valvontapöytäkirja, joka on 
korvannut aiemmat kahdenväliset yhteistyöasiakirjat. 

1) Kahdenvälinen eli bilateraalinen malli. 
2) FESCO =Forum of European Securities Commissions. 
3) Monenvälinen eli multilateraalinen. 
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Luottolaitosten valvontaa koskevat Eta-maiden valvontapöytäkirjat perustuvat EU::n 
pankkidirektiiveihin. Valvontapöytäkirjoissa sovitaan viranomaisten 
yhteistyömuodoista mm. sivukonttorien markkinariskien ja maksuvalmiuden 
valvonnassa sekä kriisitilanteissa, konsernin toisen maan alueella toimivien 
tytäryritysten ja osakkuusyritysten valvonnassa sekä sivukonttoreihin tehtävissä 
tarkastuksissa. Lisäksi sovitaan sivukonttorin perustamiseen liittyvästä ilmoitus- tai 
lupamenettelystä samoin kuin rajan yli tarjottavien rahoituspalveluiden 
ilmoitusmenettelystä 4) (notifikaatiot). Valvontapöytäkirjat sisältävät myös yhteisesti 
päätettyjä menettelyohjeita viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta ja siinä 
noudatettavasta käytännöstä. Samaa konseptia on käytetty myös Baltian maiden 
kanssa laadituissa valvontapöytäkirjoissa. Valvontapöytäkirjojen lisäksi voidaan 
tehdä ns. lisäpöytäkirjoja, joissa sovitaan yksityiskohtaisemmista ja 
konkreettisemmista menettelytavoista. Rata on tehnyt lisäpöytäkirjan Ruotsin 
valvontaviranomaisen Finansinspektionenin kanssa Meritanordbankenin valvonnasta. 

4) Lupamenettely, jos kyseessä on Eta-alueen ulkopuolinen maa. 

Arvopaperimarkkinoiden valvontaa koskeva FESCOn valvontapöytäkirja perustuu 
vastaavasti EU::n arvopaperimarkkinoita koskeviin direktiiveihin. Tavoitteena on 
varmistaa valvojien välinen yhteistyö sisäpiirikauppojen ja kurssimanipulaation 
tutkinnassa, sijoituspalvelujen (kuten arvopaperinvälitys ja omaisuudenhoito) 
valvonnassa sekä sijoituspalvelujen tarjoajien toimiluvan ja toiminnan edellytysten 
täyttymisen valvonnassa. Yhteistyötä tehdään myös arvopapereiden kaupankäynti-, 
selvitys- ja säilytysjärjestelmien valvonnassa sekä arvopapereiden 
liikkeeseenlaskijoiden valvonnassa. Käytännön yhteistyötä varten on perustettu 
yhteistyöryhmä, FESCOPOL. Ryhmän tehtävänä on vaihtaa näkemyksiä valvonta- ja 
tutkintatyössä esiintyneistä käytännön ongelmista sekä lisätä osallistujien tietämystä 
muiden maiden arvopaperimarkkinoista ja niiden valvonnasta. Lisäksi sen tehtävänä 
on esittää FESCOlle ehdotuksia valvonta- ja tutkintayhteistyön toimivuuden edelleen 
parantamisesta. 

Valvontapöytäkirjat ja niiden lisäpöytäkirjat luovat perustan viranomaisten 
käytännön valvontayhteistyölle. Kehittämällä ja tiivistämällä valvontayhteistyötään 
muiden valvontaviranomaisten kanssa Rata turvaa valvonnan ulottumisen 
suomalaisten pankki- ja arvopaperialalla toimivien yritysten ulkomaisiin yksiköihin 
tai ulkomaiseen toimintaan. Lisäksi yhteistyö turvaa, että muiden maiden vastaavien 
yritysten toiminta Suomessa on valvottua ja yhteisesti sovittujen pelisääntöjen 
mukaista. Tänä keväänä tehty pohjoismaiden välinen uusi valvontapöytäkirja tuo 
valvonnan yhteisesti sovittujen yleisperiaatteiden piiriin myös pohjoismaiset 
vakuutuslaitokset; se kattaa niin luottolaitos-, arvopaperi- kun vakuutustoiminnankin. 

Lisätietoja antavat 
luottolaitosten valvontaa koskevat valvontapöytäkirjat: 
Päivikki Lehto-Sinisalo ja Hannu Kärävä, puhelin (09) 183 51. 
FESCOn valvontapöytäkirja: 
Jari Virta, puhelin (09) 183 51. 

Maat, joiden kanssa Ratalla on valvontapöytäkirjat 

Pankkivalvontayhteistyöstä Ratalla on valvontapöytäkirjat 12 maan 
kanssa. Nämä maat ovat Hollanti, Islanti, Iso-Britannia, Latvia, 
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Liettua. Luxemburg, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Viro. 
Pohjoismaiden kesken on tänä keväänä valmistunut 
yhteispohjoismainen monenvälinen valvontapöytäkirja. 

Arvopaperimarkkinoiden valvontayhteistyössä Rata on yksi 
FESCOn monenvälisen valvontapöytäkirjan sopijaosapuolesta. 
Muut osapuolet ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Iso-
Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, 
Ranska, Ruotsi, Saksa ja Tanska . 

RATALTA USEITA LAINSÄÄDÄNTÖALOITTEITA 
VALTIOVARAINMINISTERIÖLLE 

Rahoitustarkastus (Rata) on antanut 24.3.2000 valtiovarainministeriölle useita 
lainsäädäntöaloitteita koskevan ehdotuksen, jossa se esittää muutoksia 
valvontavaltuuksiinsa ja eräisiin muihin rahoitustarkastuslain säännöksiin. 
Ehdotuksessa on myös säännösesityksiä, jotka koskevat luottolaitostoiminnasta 
annettua lakia, yksittäisiä pankkilakeja, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia ja 
arvopaperimarkkinalakia. 

Page 7of14 

Voimassa olevat valtuudet eivät tue ennakoivaa ja markkinakurin hyväksikäyttöön 
perustuvaa valvontaa. 

Ratan valvontavaltuuksia koskevat ehdotukset 

Sanktiovalikoi111an laqjentaminen 

Rata pitää tärkeänä, että sille rahoitustarkastuslain mukaan kuuluvaa 
sanktiovalikoimaa laajennetaan nykyisestä. Uusiksi sanktioksi Rata esittää 
hallinnollista maksuseuraamusta eli sakonluonteista maksua, henkilölle asetettavaa 
toimintakieltoa, huomautusta ja varoitusta. Lisäksi se esittää oikeutta julkistaa 
annettu sanktio. Ratan nykyiset valtuudet rajoittuvat lähinnä tehostuskeinona 
käytettävän uhkasakon asettamiseen sekä toimiluvan peruuttamista koskevan 
esityksen antamiseen. Nämä ovat Ratan mielestä liian ankaria toimenpiteitä etenkin, 
jos kyseessä on lievä rikkomus. 

Ratan mielestä sanktiomaksu olisi tarkoituksenmukainen keino sellaisissa tilanteissa, 
joissa valvottava syyllistyy laiminlyönteihin, esimerkiksi jättää toimittamatta Ratalle 
valvonnan edellyttämiä raportteja tai myöhästyy niiden toimittamisessa. 
Sanktiomaksuja on käytössä muun muassa USA:ssa sekä useissa EU-valtioissa kuten 
Englannissa, Hollannissa, Itävallassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Saksassa ja 
Ruotsissa. 

Henkilölle asetettava toimintakielto voi olla tarpeen silloin, jos Rata tekemiensä 
selvitysten pohjalta toteaa, että valvottavan hallintoelimeen kuuluva henkilö ei ole 
sopiva (fit & proper) asianomaiseen tehtävään. 
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Huomautuksen antamisen mahdollisuus on valvojan näkökulmasta tärkeä, sillä aina 
ei ole tarpeen valvottavan rikkomuksen moitittavuus huomioon ottaen ryhtyä 
esimerkiksi toimiin toimiluvan peruuttamiseksi tai uhkasakon asettamiseksi. Tällöin 
huomautuksen antaminen sanktiokeinona olisi riittävä valvontatoimenpide. Jotta 
huomautus saisi virallisen aseman sanktiona, lainsäädäntöön on tarpeen lisätä 
säännös huomautuksesta. 

Varoitusta Rata voisi käyttää sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole perusteita toimiluvan 
peruuttamiselle, mutta huomautuksen antaminen ei olisi riittävä sanktio. Varoituksen 
kaltainen sanktio on käytössä mm. Ruotsissa. 

Sanktiovaltuuksien ulottaminen myös muihin kuin Rahoitustarkastuksen valvottaviin 

Ratan ehdotuksen mukaan edellä mainitut sanktiokeinot voisivat kohdistua myös 
muihin kuin Ratan valvottaviin. Näitä ovat esimerkiksi arvopaperin tarjoaja, 
arvopaperin liikkeeseenlaskija, osakkeenomistaja tai muu liputusvelvollinen sekä 
julkisen ostotarjouksen tekijä. 

Tilintarkastajiin kohdistuva määräystenanto-oikeus 

Rata ehdottaa lisäksi, että sille annettaisiin oikeus antaa tarkempia määräyksiä 
valvottavien tilintarkastuksesta. Vastaava määräyksenanto-oikeus on 
vakuutusvalvontavirastolla. 

AML:iin liittyvän tutkimusten turvaaminen 

Arvopaperimarkkinarikosten tutkinnan vaarantamisen estämiseksi Rata esittää, että 
sen pyytämistä selvityksistä ei saisi antaa tietoa tutkimuksen kohteena olevalle 
henkilölle. Tämä on erityisen tärkeää siinä vaiheessa, kun asia on vielä Ratan 
tutkinnassa eikä poliisilla ole mahdollisuutta antaa esitutkintalain mukaista kieltoa 
ilmaista tutkintaan liittyviä seikkoja. 

Eta-alueen ulkopuolisia yrityshankintoja koskeva etukäteiskontrolli 

Rata pitää tärkeänä, että se voisi puuttua jo etukäteen siihen, jos valvottava on 
perustamassa tai hankkimassa tytäryhtiöitä Eta-alueen ulkopuolella. Luvanvaraisuus 
on erityisen tärkeää, jos kohdevaltion rahoitusmarkkinalainsäädäntö ei vastaa EU::n 
direktiivien edellyttämää vähimmäistasoa esimerkiksi viranomaisten keskinäiseen 
tiedonvaihto- ja tarkastusoikeuteen liittyvissä asioissa. 

Muita ehdotuksia 

Arvopaperin määritelmän kehittäminen 

Ratan mielestä arvopaperimarkkinalaissa oleva arvopaperin määritelmä on suppea. 
Määritelmä ei tällä hetkellä pysty vastaamaan rahoitusmarkkinainstrumenttien 
monipuolistumiseen ja kansainväliseen kehitykseen. Suppea määritelmä rajoittaa 
markkinakehitystä ja on myös sijoittajan suojan näkökulmasta riittämätön. 

Kiinteistöjä koskevien arvostusperiaatteiden muuttaminen 

Rata ehdottaa, että kirjanpidon arvostusperiaatteita muutetaan siten, että 
luottolaitosten muussa kuin omassa käytössä olevat kiinteistöt arvostetaan 
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tilinpäätöksessä hankintamenon suuruisena tai, jos niiden tilinpäätöspäivän 
todennäköinen luovutushinta on sitä alempi, tämän määräisenä (ns. alimman arvon 
periaate). 

Vaikka useat pankit ja pankkiryhmittymät ovat viime aikoina purkaneet 
kiinteistöomistustaan ja korjanneet kiinteistöj ensä tasearvoj a lähemmäksi käypiä 
arvoja, on kiinteistöriskillä Ratan mielestä edelleen keskeinen merkitys suomalaisten 
pankkien taloudellista asemaa arvioitaessa ja sitä on syytä korostaa nykyistä 
painokkaammin. Arvostusperiaatteita muuttamalla erityisesti talouden suhdanteissa 
tapahtuvat kiinteistöjen arvonmuutokset heijastuisivat nykyistä todellisimmin 
pankkien tuloksissa ja vaikuttaisivat siten myös välittömästi 
vakavaraisuuslaskennassa käytettävään omien varojen määrään. 

Lisätietoja antavat 
päälakimies Liisa Halme ja lakimies Reima Letto, puhelin (09) 183 51 . 

T APAHTUMAKA TSAUS 

RATA KUMOAA KUUSI OHJETTAAN 1.7.2000 

Rata kumoaa heinäkuun alussa seuraavat kuusi ohjettaan: 

101.1 Ohje kotimaisen luotto laitoksen Suomessa sijaitsevista toimi paikoista 
103.7 Ohje asiakasvarojen välittämisestä luotoiksi toiselle asiakkaalle 
206.1 Ohje arvo-osuusrekisterin toimiluvan haki joille 
206.3 Ohje arvo-osuusrekisterin kilpailuneutraliteetista 
203.16 Ohje sijoituspalveluyrityksen ilmoitusmenettelystä sen laajentaessa 
toimintaansa toiseen Eta-valtioon 
202.4 Ohje kaupankäynnin keskeyttämisestä optioyhteisössä. 

Ohjeeseen 203.16 sisältyvä liite jää edelleen voimaan. 

Ohjeiden kumoaminen liittyy Ratassa meneillään olevaan ohje- ja 
määräyskokoelman uudistamiseen. Edellä mainitut ohjeet kumotaan, koska ne eivät 
ole enää ajankohtaisia mm. lainsäädännön muuttumisen vuoksi tai ohjeet eivät enää 
palvele käyttötarkoitustaan. Ohjeiden kumoamisesta tiedotetaan myöhemmin lisää 
sekä Ratan kotisivuilla Internetissä että valvottaville lähetettävässä tiedotteessa. 

Rata uudistaa ohje- ja määräyskokoelmansa noin kolmen vuoden kuluessa. 
Tavoitteena on selkeyttää kokoelman rakennetta, ohjeiden ja määräyksien sisältöä, 
luettavuutta ja käytettävyyttä. 
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ARVO-OSUUSREKISTERIEN KESKITTÄMINEN 
ARVOPAPERIKESKUKSEEN TESTIV AIHEESSA 

10of14 

Suomen hajautunut arvo-osuusrekisterirakenne keskitetään. Hallituksen huhtikuussa 
eduskunnalle antaman esityksen mukaan nykyiset kuusi osakearvo-osuusrekisteriä 
keskitetään Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) arvo-osuusrekisteriin, minkä 
jälkeen Suomessa on vain yksi rekisteri. Keskitetty rekisteri otetaan käyttöön 
16.10.2000. 

Arvo-osuusrekisterien keskittäminen ei vaikuta asiakkaan arvopaperiomaisuuden 
hoitoon, vaan asiakas saa palveluita samalta palveluverkolta kuin nykyisin. APK:lla 
on keskitetyssä rekisterissään tilinhoitajayhteisöjä, joina aluksi toimivat nykyiset 
arvo-osuusrekisterinpitäjät eli lähinnä pankit. Myöhemmin tilinhoitajayhteisöiksi 
tulee myös muita rahoituspalvelujen tarjoajia. Muutoksia saattaa tulla palveluiden 
hinnoitteluun sekä arvo-osuuksien ilmaissäilytykseen APK:ssa. Uudistuksessa 
ilmaissäilytys rajataan koskemaan vain yksityishenkilöitä. APK ja pankit tiedottavat 
muutoksista tarkemmin kesän kuluessa. 

Erillisten arvo-osuusrekisterien tietotekninen keskittämisprojekti on tällä hetkellä 
testivaiheessa, joka päättyy kesäkuussa. Rahoitustarkastus (Rata) seuraa arvo-
osuusrekisterien keskittämisen edistymistä mm. valvontakäynneillään. Huhti-
toukokuussa tehdyillä valvontakäynneillä käytiin läpi arvo-osuusrekisterien 
keskittämisprojektien valmiusaste. Keskittämishankkeen aikataulu todettiin 
valvontakäynneillä tiukaksi mutta mahdolliseksi. Rata kiinnitti erityistä huomiota 
keskittämisprojektin resurssien riittävyyteen, riskikartoituksiin ja varasuunnitelmiin. 
Koska asiakkaille tarkoitetut tiedotteet keskittämisestä eivät olleet valvontakäynnin 
ajankohtana vielä valmiita, Rata kehotti laatimaan pikaisesti asiakkaita varten 
informaatiomateriaalia. Rata pitää tärkeänä, että asiakkaille annettava informaatio 
rekisterikeskittämisestä on riittävää, mahdollisimman selkeää ja yhdenmukaista. 

Lisätietoja antavat: 
selvitysjäijestelmäasiantuntija Timo Rintanenja markkinavalvoja Katarina Pesola, 
(09) 183 51. 

TUTKINTAPYYNTÖJÄ POLIISILLE 

Rata on antanut poliisille esitutkintaan kaksi epäilyä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä. 
Tutkintapyynnöt koskevat Pohjola Oyj:nja Tampereen Puhelin Oyj:n osakkeilla 
tehtyjä kauppoja. Lisäksi Rata on antanut kurssimanipulaatioepäilyn poliisin 
tutkittavaksi. Kurssimanipulaatioepäily koskee Tampereen Puhelin Oyj :n osakkeilla 
tehtyjä kauppoja. 

Edellä mainitut tutkintapyynnöt sisältyvät siihen tänä vuonna poliisille esitutkintaan 
annettujen tapausten lukumäärään, joka kerrottiin Rahoitustarkastus tiedottaa -
tiedotteen 1 verkkoversiossa. 

Huomautus: 
Yhtiöillä itsellään ei ole välttämättä mitään osuutta tai myötävaikutusta tekoihin. 
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Case omaisuudenhoito: 

TARJOAAKO YHTIÖ X LUVANVARAISIA SIJOITUSPALVELUJA? 

Rata on pyytänyt poliisia selvittämään, onko eräs yritys, jota tässä yhteydessä 
kutsutaan yhtiö x:ksi, harjoittanuttoimiluvanvaraista omaisuudenhoitoa. Yhtiö x:llä 
ei ole ollut toimilupaa eikä se ole ollut Ratan valvonnassa. Rata kertoi 
tutkimuspyynnön jättämisestä poliisille Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedotteen 
Internet-versiossa. 

Rata kiinnitti kesällä 1999 huomiota yhtiö x:n markkinointiin ja toimintaan. Yhtiö x 
kertoi olevansa itsenäinen, sijoittamiseen ja riskienhallintaan erikoistunut 
palveluyritys. Yhtenä vaihtoehtona yhtiö tarjosi asiakkailleen 
riskienhallintayhteistyötä, jossa yhtiö valvoo ja seuraa asiakkaan riskipositiota 
ympäri vuorokauden. Osan aikaa vuorokaudesta (virka-aikana) päätös asiakkaan 
kauppojen toteuttamisesta oli asiakkaalla ja osan aikaa (virka-ajan ulkopuolella) 
yhtiöllä asiakkaan kanssa sovitun strategian mukaan. 

Yhtiö x:n asiakas allekirjoitti arvopaperinvälityssopimuksen eräiden ulkomaisten 
arvopaperinvälittäjien kanssa. Sopimus oli eräänlainen kolmikantasopimus, jossa 
asiakas valtuutti ulkomaisen arvopaperinvälittäjän ostamaan ja myymään lukuunsa 
rahoitusinstrumentteja (mm. arvopapereita, johdannaissopimuksia ja valuuttoja) sekä 
antoi käyttöoikeuden asiakkaan ulkomaiseen pankkiin avaamaan tiliin. Samalla 
sopimuksella asiakas myös valtuutti yhtiö x:n edustamaan itseään laajoin valtuuksin 
ulkomaiseen arvopaperinvälittäjään päin. 

Yhtiö x oli ilmoittanut asiakkailleen, että asiakkaaseen ollaan yhteydessä ennen 
toimeksiantojen välittämistä ulkomaiselle arvopaperinvälittäjälle, ja että viime 
kädessä päätösvalta toimeksiantojen antamisesta on asiakkaalla. Ratan saamien 
tietojen mukaan yhtiö kuitenkin useissa tapauksissa päätti itsenäisesti asiakkaiden 
lukuun antamistaan osto- ja myyntitoimeksiannoista. Tätä tukee myös se, että yhtiö 
markkinoi, että "virka-ajan" jälkeen toimeksiannoista päättää yhtiö. Ratalle 
toimitetun asiakasraportoinnin perusteella sijoituskohteina ovat olleet valuutat ja 
valuuttajohdannaiset. Varoja on sijoitettu valuuttojen SPOT-kaupan ohella myös 
valuuttajohdannaisiin, jotka ovat sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 2 §:ssä 
tarkoitettuja sijoituskohteita. 

Säännökset 

Sijoituspalveluita saa tarjota vain toimiluvan saanut suomalainen osakeyhtiö 1) ja 
suomalainen luottolaitos 2). Vastaavien ulkomaisten yhtiöiden oikeudesta tarjota 
sijoituspalveluita on säädetty erikseen. 

Omaisuudenhoito tarvitsee toimiluvan 3), jos päätösvalta sijoituksen tekemisessä on 
omaisuudenhoitajalla. Omaisuudenhoitaja käy kauppaa hoitoonsa uskotuilla 
arvopapereilla tai muilla varoilla tai muuten suorittaa tällaista omaisuutta koskevia 
toimeksiantoja asiakkaan valtuuttamana ja asiakkaan lukuun. 
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Toimilupa tarvitaan, jos yrityksen tarjoaman sijoituspalvelun kohteena (sijoituskohde 
4)) on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu arvopaperi 5) sekä optiokauppalaissa 6) 
tarkoitettu vakioitu johdannaissopimus tai muu johdannaissopimus, jonka kohde-
etuutena on arvopaperi, valuutta, korko, johdannaissopimus tai tällaisen kohde-
etuuden hinnan kehitystä kuvaava tunnusluku. 

1) Laki sijoituspalveluyrityksistä, 4 §. 
2) Luottolaitoslaki 20 § 
3) Laki sijoituspalveluyrityksistä, 3 § 
4) Laki sijoituspalveluyrityksistä, 2 § 
5) AML, 1 luku 2 § 
6) Laki kaupankäynnistä vakio iduilla optioilla ja termiineillä, 1 luku 2 § . 

SEURAAVA RAHOITUSTARKASTUS TIEDOTTAA -TIEDOTE 

Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote ilmestyy tiistaina 29.8.2000 . 

Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk 

maaliskuu 2000 !joulukuu 1999llmaaliskuu 1999 
Rahoituskate (sis. Leasing-katteen) 5,0 18,6 4,6 
Palkkiotuotot (netto) 2,4 7,7 1,7 
!Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan kate 0,5 0,8 1,0 
!Muut tuotot 1, 1 4,3 1,3 
!Hallinto- ja muut liiketoimintakulut 4,0 16,4 3,9 
Poistot 0,4 1,8 0,4 
!Tulos ennen luotto- ja takaustappioita 4,6 13,2 4,4 
!Luotto- ja takaustappiot 0,0 0,3 0,2 
Liikevoitto 4,6 12,9 4,2 

Oman pääoman tuotto (ROE) % 25 % 20% 26% 
!Koko pääoman tuotto (ROA) % 1,4% 1,1 % 1,4 % 
!Tuotot/kulut (poistot kuluissa) 2,0 1,7 2,0 

!Taseen loppusumma (mrd Mk) 1016,1 1001,8 946,1 

Vakavaraisuuspääomat 76,8 74,9 66,8 
jostaensisijaiset omat varat ("Tier 1 ") 56,3 54,8 46,9 
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IRiskipainotetut erät 653,6 625,5 596,7 
lv akavaraisuussuhdeluku 11,8 % 12,0 % 11,2 % 
!Ensisijaiset omat varat/riskipainotetut erät 8,6% 8,8 % 7,9% 

Luvuissa ovat mukana Meritanordbanken-konserni, Leonia-konserni, Osuuspankkien yhteenliittymä, Mandatum 
Pankin konserni, Yrityspankki Skop-konserni, Ålandsbanken-konserni, Aktia-konserni sekä säästö- ja 
paikallisosuuspankit emoyhtiöinä. 

Yrityspankki Skop-konserni ei ole mukana oman pääoman tuottoa eikä vakavaraisuutta koskevissa tunnusluvuissa. 

Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset, 31.3.2000 

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 

IMerita Pankki Oyj 
Osuuspankki en 
yhteenliittymä 
Leonia Oyj 
Säästöpankit 
(mukaan!. Aktia) 
IPaikallisosuuspankit 
IAlandsbanken Abp 
Mandatum Pankki 
Oyj 
Yrityspankki Skop 
Oyj 
Ulkomaisten 
luottolaitosten 
sivukonttorit 
!Yhteensä 

Talletukset 

Merita Pankki Oyj 
Osuuspankkien 
yhteenliittymä 
Leonia Oyj 

Saamiset yleisöltä ja Markkinaosuudet, % 
julkisyhteisöiltä, mrd. mk 

l 31.3 .2000 31.12.1999 31.3..1999 31.3 .2000 31.12.1999 31.3 .1999
172,6 171,2 164,oll 40,6 41,oll 42,3

112,0 108,9 98,4 26,1 25,4
82,0 81,4 79,1 19,3 19,5 20,4

22,9 22,3 19,6 5,4 5,3 5,1
8,0 7,8 7,3 1,9 1,9 1,9
6,0 5,8 5,1 l ,4 1,4 1,3

1,3 -1,5 1,0 0,3 0,3 0,3
0,3 0,4 0,6 0,1 0,1 0,1
20,5 18,5 12,7 4,8 4,4 3,3

425,6 417,8 387,8 100 100 100

Talletukset, mrd. mk Markkinaosuudet, % 
31.3.2000 31.12.1999 31.3 .1999 31.3.2000 31.12.1999 31.3 .1999

138,3 140,6 136,6 40,8 41,1 42,1

52,4 53,9 48,7 15,5 15,7 15,ol 
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Säästöpankit (ml. 26,3 26,2 24,1 7,8 ,7,7 7,4Aktia) 
Paikallisosuuspankit 9,2 9,2 8,9 2,7 2,7 2,7
IAlandsbanken Abp 5,2 5,1 3,5 1,5 1,5 1,1
Mandatum Pankki 4,0 3,7 2,3 1,2 1,1 0,7Oyj 
Y rityspankki Skop 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0Oyj 
Ulkomaisten 6,3 6,1 7,0 1,9 1,8 2,2luottolaitosten 
sivukonttorit 
!Yhteensä 339,0 342,4 324,4 100 100 100
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