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SUOMALAISTEN PANKKIEN KANNATTAVUUS JA VAKAVARAISUUS TAMMI-KESÄKUUSSA 
2002  

Pankkien toisen neljänneksen liikevoitot pienenivät ensimmäisestä neljänneksestä tuottojen 
supistumisen sekä kulujen kasvun takia. Voitot pienenivät vieläkin enemmän, jos 
vertailuajankohtana käytetään viime vuoden tammi-kesäkuuta. Supistuminen johtuu 
markkinaolosuhteiden heikkenemisestä, sillä alhaiset pörssikurssit, matala korkotaso, 
kustannusten kasvu sekä luottotappioiden uhka heikentävät pankkien kannattavuutta. 

Alhaalla pysyttelevät markkinakorot heikentävät rahoituskatteita 

Alhaiset markkinakorot pitivät pankkien rahoituskatteita selvästi viime vuoden tammi-kesäkuun tason 
alapuolella. Sen sijaan anto- ja ottolainauksen volyymien kasvu on vaimentanut rahoituskatteiden 
supistumista. Toisella neljänneksellä pankit keräsivät rahoituskatetta suunnilleen yhtä paljon kuin 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 

Palkkiotuotoissa ei suuria muutoksia 

Palkkiotuotot pysyttelivät viimevuotisella tasolla. Kuitenkin palkkiotuottojen kehitys eroaa selvästi 
pankeittain. Eniten heikkenivät sellaisten pankkien palkkiotuotot, joilla merkittävä osa tuotoista 
koostuu arvopaperimarkkinoihin sidotuista palkkiotuotoista 

Kulut kasvussa 

Hallintokulut kasvoivat lähes kaikilla pankeilla. Niinpä kustannustehokkuus heikkeni, kun 
samanaikaisesti yhteenlasketut tuotot laskivat. Sen sijaan liiketoiminnan muissa kuluissa ei ole 



tapahtunut suuria muutoksia. Myös poistoja ja arvonalennuksia kirjattiin lähes yhtä paljon kuin 
ensimmäisellä neljänneksellä. 

Luottotappiot minimaalisia suurimmalla osalla pankeista 

Suurimmalla osalla pankeista luottotappiot eivät edelleenkään rasittaneet tulosta. 
Todennäköisesti niiden määrä kuitenkin jatkossa kasvaa. Osa pankeista onkin ennakoinut 
luottotappioiden kasvua lisäämällä varausten määrää. 

Vakavaraisuus vahvistui hieman 

Pankkisektorin vakavaraisuus vahvistui tammi-kesäkuun aikana. Kesäkuun lopussa 
kokonaisvakavaraisuus oli 10,7 % ja Tier 1 -vakavaraisuus 8,1 %. Vuoden 2001 lopun vastaavat 
luvut olivat 10,5 % ja 8,0 %. Vakavaraisuuslukujen vahvistumisen taustalla on omien varojen 
kasvu suhteessa riskipainotettuihin saamisiin ja vastuihin. Tammi-kesäkuussa pankkien 
yhteenlasketut omat varat kasvoivat 2,5 %, kun pankkisektorin riskipainotetut saamiset ja vastuut 
kasvoivat vastaavana ajanjaksona 0,6 %. 

Vakavaraisuudessa on kuitenkin selviä pankkikohtaisia eroja. 
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Lisätietoja antaa 

rahoitusanalyytikko Toni Honkaniemi, puhelin (09) 183 51. 
 

RAHASTOSIJOITTAMISEN PALKKIOT 

Sijoittajat ovat esittäneet Rahoitustarkastukselle (Rata) kysymyksiä rahastosijoittamisen 
palkkioista. Sijoittajille on jossain määrin epäselvää se, mitä palkkioita peritään ja mistä 
summasta palkkiot lasketaan. Seuraavaan on koottu sijoitusrahastojen palkkiorakenteista 
sellaisia keskeisiä asioita, jotka rahastosijoittajien on hyvä tuntea. 

Merkintäpalkkio 

Rahastoyhtiö tai sen asiamies veloittaa yleensä sijoittajalta rahastomerkintää tehtäessä 
kertaluonteisen palkkion. Merkintäpalkkio määritellään prosentteina merkintäsummasta tai 
kiinteänä rahamääränä. 

Hallinnointipalkkio 

Rahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö veloittaa sijoitusrahaston varoista kiinteän palkkion rahaston 
hoitamisesta. Hallinnointipalkkio määritetään vuosittaisena prosenttiosuutena koko 
sijoitusrahaston arvosta. Palkkio lasketaan ja vähennetään päivittäin rahaston arvosta. 
Hallinnointipalkkion suuruus vaihtelee rahastotyypin mukaan. Esimerkiksi lyhyen koron 
rahastoissa hallinnointipalkkio vaihtelee usein 0,2 prosentista 0,4 prosenttiin ja osakerahastoissa 
0,4 prosentista 3 prosenttiin. 

Rahastoyhtiön perimä hallinnointipalkkio kattaa Suomessa vallitsevan käytännön mukaan lähes 
kaikki sijoitusrahaston hallinnointiin liittyvien tehtävien hoitamisesta rahastoyhtiölle aiheutuvat 
kustannukset. Näitä ovat mm. kustannukset rahaston sijoitustoiminnan hoitamisesta, rahaston 
varsinaisen hallinnon hoitamisesta, kuten arvonlaskennasta ja osuusrekisterin ylläpidosta, sekä 
rahaston markkinoinnista. Sijoitustoiminnan välityspalkkiot eivät kuulu hallinnointipalkkioon. 

Suomessa markkinoitavien ulkomaisten sijoitusrahastojen palkkiorakenteet poikkeavat 
suomalaisesta käytännöstä. Esimerkiksi niiden hallinnointipalkkio ei välttämättä kata kaikkia 
rahaston hallinnoinnista aiheutuvia kustannuksia, vaan sen päälle voi tulla lisäksi erillisiä 
kustannuseriä kuten tilintarkastusmaksuja tai kuluja vuosikertomusten painattamisesta ja 
toimittamisesta, jotka peritään suoraan rahaston pääomasta. 

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio 

Joissakin rahastoissa on käytössä kiinteän hallinnointipalkkion lisäksi myös tuottosidonnainen 
palkkio. Se määritetään prosenttiosuutena sijoitusrahaston säännöissä määritellyn 
vertailuindeksin tai -tuoton ylittävästä tuotosta ilmoitetulla ajanjaksolla, yleensä 
neljännesvuosittain. 

 



Säilytyspalkkio 

Sijoitusrahaston varoja säilyttävä ja rahastoyhtiön toimintaa valvova säilytysyhteisö veloittaa 
sijoitusrahaston varoista kiinteän palkkion tehtäviensä hoitamisesta. Säilytyspalkkio määritetään 
vuosittaisena prosenttiosuutena sijoitusrahaston arvosta. Yleisimmin säilytyspalkkio on 0, 2-0,3 

prosenttia. Palkkio lasketaan ja vähennetään päivittäin rahaston arvosta. 

Lunastuspalkkio 

Rahastoyhtiö tai sen asiamies veloittaa sijoittajalta rahasto-osuuksia lunastettaessa 
kertaluonteisen palkkion. Lunastuspalkkio määritellään yleensä prosentteina lunastussummasta 
tai kiinteänä rahamääränä. Lunastuspalkkiot vaihtelevat nollasta kolmeen prosenttiin 
rahastotyypin mukaan. 

Muut palkkiot 

Muita rahastosijoittamisessa huomioon otettavia mahdollisesti perittäviä palkkioita ovat erilaiset 
toimenpidemaksut. Jos rahastosijoittaja haluaa sijoituksestaan kirjallisen osuustodistuksen, 
rahastoyhtiöt perivät usein erillisen maksun kirjallisen osuustodistuksen painattamisesta ja 
toimittamisesta osuudenomistajalle. Rekisteröitäessä rahasto-osuuden siirto omistajalta toiselle 
peritään yleensä erityinen rekisteröinti maksu. 

Välityspalkkiot 

Suoraan sijoitusrahaston varoista veloitetaan hallinnointipalkkioon kuulumattomana eränä 
arvopaperinvälittäjille suoritettavat välityspalkkiot rahastolle kuuluvien arvopapereiden ja muiden 
sijoituskohteiden ostoista ja myynneistä kyseisen toimenpiteen yhteydessä. Tämä on normaali 
menettely arvopaperinvälityksessä. Palkkio veloitetaan suhteellisena osuutena tai kiinteänä 
rahamääränä suoraan osto- tai myyntitoimeksiannon arvosta. Välityspalkkioista rahastolle ja siten 
sen osuudenomistajille aiheutuva kustannusrasitus riippuu siitä aktiivisuudesta, jolla rahaston 
varoilla käydään kauppaa, eli niin sanotusta salkunkiertonopeudesta. 

Välityspalkkioiden rahastoille aiheuttamasta kustannusrasituksesta on viime vuosina käyty vilkasta 
keskustelua monissa Euroopan maissa. Vaikka sijoitusrahastodirektiivin mukaisia sijoitusrahastoja 
voidaan markkinoida vapaasti jäsenvaltiosta toiseen Euroopan talousalueella, jäsenvaltioilla ei 
kuitenkaan ole yhtenäistä käytäntöä siinä, miten välityspalkkioiden vaikutuksesta tulisi sijoittajille 
raportoida. 

Palkkioiden veloitus 

Osuudenomistaja maksaa osan palkkioista erillisinä palkkioina ja osa palkkioista vähennetään 
suoraan rahaston arvosta. Erikseen maksettavista palkkioista merkittävimpiä ovat merkintä- ja 
lunastuspalkkiot. Suoraan rahaston arvosta veloitettavista palkkioista merkittävimmät ovat 
hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä rahaston omaisuuden sijoittamisesta maksettavat 
välityspalkkiot. 
 

Lisätietoja antaa 

vs. toimistopäällikkö Jarkko Syyrilä, puhelin (09) 183 51. 

 

MISTÄ TIETOA SIJOITUSRAHASTON PALKKIOISTA? 

Rahastosijoittamisesta perittävistä palkkioista saa tietoja kunkin sijoitusrahaston rahastoesitteestä 
tai rahastoa hallinnoivasta rahastoyhtiöstä. Rahastojen varoista arvopaperinvälittäjille maksetuista 
välityspalkkioista ei tähän asti ole juuri ollut saatavilla tietoa. 

Jatkossa suomalaiset rahastoyhtiöt antavat rahastojensa osuudenomistajille enemmän tietoa 
rahastojen kuluista. Suomen Sijoitusrahastoyhdistys hyväksyi 13.11.2001 jäseniään 
koskevan suosituksen uusien tunnuslukujen raportoinnista. Osuudenomistajille aletaan 
raportoida uusina tunnuslukuina mm. rahaston salkunkiertonopeus sekä rahastoyhtiön 
lähipiiriin kuuluville arvopaperinvälittäjille maksettujen palkkioiden osuus rahaston 
maksamista välityspalkkioista. 

Suositus tuli voimaan siten, että tunnuslukujen kerääminen alkoi vuoden 2002 alusta ja 
ensimmäisen kerran uudet luvut raportoidaan vuoden 2002 puolivuosikatsauksissa, jotka on 
julkistettava elokuun 2002 loppuun mennessä. Mikäli rahastoyhtiö ei teknisistä syistä pysty 
laskemaan uusia tunnuslukuja puolivuotiskatsaukseen mennessä, raportoidaan luvut viimeistään 
rahastojen vuoden 2002 tilinpäätöksissä. 

 



 

 

TALLETUSSUOJARAHASTO TURVAA ASIAKKAIDEN TALLETUKSET  

25 228 EUROON SAAKKA 

Nykyinen talletussuojajärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1998 lähtien. Sen mukaan kaikkien 
talletuksia vastaanottavien pankkien on kuuluttava yhteiseen talletussuojarahastoon, jonka 
tehtävänä on turvata tallettajien saamiset, mikäli yksittäinen pankki ei kykene maksamaan 
asiakkaalle tämän talletuksia sovitulla tavalla. 

Tällä hetkellä talletussuojarahaston vastuu asiakkaan yhdessä pankissa olevista talletuksista on 
25 228 euroa (150 000 mk). Eduskunnan käsittelyssä olevassa pankkipalvelutoimintaa 
koskevassa lakiehdotuksessa suojan euromääräksi tultaneen vahvistamaan 25 000 euroa. 

Talletusasiakkaan talletusvarojen kokonaismäärää laskettaessa mukaan otetaan asiakkaan samassa 
pankissa eri tileillä olevat talletukset. Jos asiakkaan talletusten yhteismäärä yhdessä pankissa näin 
laskien jää alle 25 228 euron, asiakkaan varat ovat täysin suojassa. Jos vastaavasti talletusvarojen 
määrä ylittää tuon määrän, ylimenevä osa jää suojatta. 

Tallettajan saaminen maksetaan kuitenkin täysimääräisenä, jos tallettaja on saanut varat omassa 
käytössä olleen asuntonsa myynnistä ja varat käytetään uuden oman asunnon hankintaan. Tätä 
poikkeussäännöstä sovelletaan kuitenkin vain tapauksiin, joissa talletusvarat on talletettu tilille 
enintään kuusi kuukautta ennen Rahoitustarkastuksen päätöstä, jossa pankin maksukyvyttömyys on 
todettu ja maksuvelvollisuus on asetettu. 

Talletussuoja on pankkikohtainen. Jos tallettajalla on talletuksia useassa eri pankissa, hän saa 
täyden suojan kaikissa pankeissa. Ainoan poikkeuksen tähän pääsääntöön muodostavat sellaiset 
pankit, jotka vastaavat kokonaan tai osittain toistensa sitoumuksista ja velvoitteista. Osuuspankkien 
yhteenliittymään kuuluvia eri osuuspankkeja pidetään talletussuojan kattavuutta ajatellen yhtenä 
pankkina, koska ne lain mukaan vastaavat toistensa sitoumuksista ja velvoitteista. 

Suojan piiriin kuuluvat kaikki yksityishenkilöt, yritykset, säätiöt sekä julkisyhteisöt, kuten kunnat 
ja seurakunnat. Suoja koskee erikseen kaikkia perheenjäseniä ja erikseen jokaisen talletustilin 
yhteisomistajaa. Talletustilin käyttöoikeuden haltijalla ei ole kuitenkaan talletussuojaa. 

Suomessa toimivien ulkomaisten pankkien sivukonttoreihin sovelletaan niiden kotimaan 
suojajärjestelmää. EU-maista tulevien pankkien talletussuojan vähimmäismääräksi on vahvistettu 
20 000 euroa. Muualta kuin EU:sta tulleiden pankkien suojasäännökset poikkeavat EU-maiden 
sääntelystä. 

Osuuskuntien säästökassoissa olevat talletukset eivät kuulu talletussuojan piiriin. 
 

Lisätietoja antaa 

lakimies Raimo Husu, puhelin (09) 183 51. 

 

TALLETUSSUOJARAHASTO 

Talletussuojarahaston tarkoituksena on turvata sen jäseninä olevien talletuspankkien ja niiden 
ulkomaisten sivukonttoreiden tallettajien saamiset. 

Varat rahastoon kerätään jäsenpankeilta vuosittaisina kannatusmaksuina. Kannatusmaksun 
määrään vaikuttavat pankin vakavaraisuus sekä suojan piirissä olevien talletusten määrä. 
Kannatusmaksukertymä oli vuoden 2001 lopussa 189 663 120 euroa. Samaan aikaan 
talletussuojarahaston varoista 77,1 % oli sijoitettu Suomen ja useiden EU-valtioiden 
vastuulla oleviin sitoumuksiin, 11, 8 % suomalaisten kuntien vastuulla oleviin sitoumuksiin, 
4,4 % muiden kuin talletussuojarahaston jäseninä olevien luottolaitosten sitoumuksiin, 6,3 
% eräiden yhteisöjen sitoumuksiin, 0,1 % euromääräisiin korkorahastoihin ja loput 
käteisvaroihin. 

Rata valvoo Talletussuojarahaston toimintaa. 
 

  



 
 

Esitysluonnos uudeksi laiksi Rahoitustarkaastuksesta lausuntokierroksella 

RAHOITUSTARKASTUKSEN TOIMIVALTUUKSIA HALUTAAN LAAJENTAA JA 
HALLINTOA KEHITTÄÄ 

Valtiovarainministeriö lähetti toukokuun lopussa lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen 
esitykseksi uudeksi laiksi Rahoitustarkastuksesta. Lakiuudistuksen tavoitteena on varmistaa 
tehokas ja joustava rahoitusvalvonta nopeasti muuttuvilla rahoitusmarkkinoilla laajentamalla 
Rahoitustarkastuksen (Rata) toimivaltuuksia ja kehittämällä Ratan toimintatapoja ja hallintoa. 
Valtuuksien laajentamisen vastapainoksi uudistuksella halutaan lisätä Ratan yhteiskunnallista 
vastuunalaisuutta. 

Esitykset Ratan hallinnon kehittämiseksi 

Ratan hallinnon kehittämiseksi ja yhteiskunnallisen vastuunalaisuuden lisäämiseksi 
esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Ratan johtokunnassa olisi jäseniä vain Ratan ulkopuolisista 
viranomaisista eikä Ratalla olisi omaa edustajaa johtokunnassa. Johtokunnan enemmistön 
muodostaisivat ehdotuksen mukaan valtioneuvoston alaisten ministeriöiden 
(valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön) edustajat. Ehdotus myös korostaisi 
johtokunnan asemaa säätämällä sen tehtäväksi Ratan kaikki tärkeimmät valvonnalliset 
päätökset, kuten esimerkiksi toimilupien myöntäminen ja peruuttaminen ja hallinnollisten 
sanktioiden määrääminen. Uudet tehtävät ja tehokkaammat valvonta- ja sanktiovaltuudet 
edellyttävät esitysluonnoksen mukaan "monipuolista, useiden näkökulmien huomioon ottamiseen 
perustuvaa harkintaa päätöksenteossa". Lisäksi ehdotetaan pankkivaltuuston roolin vahvistamista 
Ratan toiminnan yleisen tarkoituksenmukaisuuden, taloudellisuuden ja toiminnalle asetettujen 
tavoitteiden toteutumisen valvonnassa. 

Muutoksia valvontavaltuuksiin 

Ratan olemassa olevat valvontavaltuudet säilytettäisiin lakiuudistuksessa eräitä täsmennyksiä 
lukuun ottamatta pääosin ennallaan. Valvontatoimintaa pyritään kuitenkin tehostamaan 
laajentamalla Ratan tietojensaanti- ja tarkastusvaltuuksia esimerkiksi silloin, kun valvottava 
käyttää asiamiestä tai ulkoistaa toimintojaan. Rata valtuutettaisiin lisäksi antamaan määräyksiä 
tietojen säännöllisestä toimittamisesta Ratalle valvottavien taloudellisesta asemasta, omistajista, 
hallinto- ja valvontaelinten jäsenistä, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Ratan 
tietojensaantivaltuuksia arvopaperimarkkinoiden valvontaan ehdotetaan kuitenkin osin jopa 
supistettaviksi. 

Sanktiovaltuuksia uudistetaan 

Valvontatoimintaa pyritään tehostamaan lisäämällä lakiin säännökset Ratan valtuuksista määrätä 
valvottaville ja laissa määritellyille muille rahoitusmarkkinoilla toimiville hallinnollisia 
seuraamuksia. Niitä olisivat julkinen huomautus ja varoitus sekä hallinnollinen seuraamusmaksu. 
Seuraamusmaksun enimmäismäärä olisi oikeushenkilölle 50 000 euroa ja luonnolliselle henkilölle 
5 000 euroa. 

Nykyiseen voimassa olevaan lainsäädäntöön ei sisälly valtuuksia, joilla Rata voisi puuttua 
esimerkiksi valvottavan sellaisiin pienempiin rikkomuksiin, jotka eivät edellytä toimiluvan 
peruuttamista tai joissa uhkasakon asettaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Sanktiovalikoiman 
uudistuksella pyritään korjaamaan tämä epäkohta. Hallinnollista sanktiota ei voisi ehdotuksen 
mukaan kuitenkaan määrätä sellaisesta menettelystä, joka on säädetty rangaistavaksi muussa 
laissa. Tämä rajoittaisi sanktioiden käyttöä erityisesti arvopaperimarkkinavalvonnassa. 
Seuraamusmaksua ei voisi säännösehdotuksen mukaan myöskään määrätä 
arvopaperimarkkinalaissa säädettyjen velvollisuuksien rikkomisesta. 

Toimilupien myöntäminen ja peruuttaminen Ratan tehtäväksi 

Ratan tehtävien kannalta esitysluonnoksen merkittävin uudistus on eräiden valvottavien, 
esimerkiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten, toimilupien myöntämisen ja peruuttamisen 
siirtäminen valtiovarainministeriöltä Ratan tehtäväksi. Ratan oikeus peruuttaa toimiluvat on 
omiaan nopeuttamaan reagointia vakaviin häiriöihin rahoituspalvelujen tarjoajien toiminnassa. 
Lisäksi uudistus selkeyttää valtion omistaja roolia rahoitusmarkkinoilla. Talletus- ja 
vakuusrahastojen, sijoittajien korvausrahaston, arvopaperipörssien ja arvopaperi keskuksen 
toimilupa - ja sääntöasiat jäisivät sen sijaan edelleen valtiovarainministeriön päätettäväksi. 

Toimilupien myöntämis- ja peruuttamisvaltuuksien lisäksi Ratalle annettaisiin valtuus kieltää 
henkilöä toimimasta valvottavien hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana, jos henkilö ei täytä 



. 

laissa säädettyjä kelpoisuus- tai sopivuusvaatimuksia. 

Ratan tavoite määritellään ja tehtävistä säädetään entistä kattavammin 

Rahoitusvalvonnan tehokkuutta ja joustavuutta pyritään edistämään määrittelemällä laissa 
valvonnan yleinen tavoite. Tavoitteeksi määritellään luottamuksen säilyminen 
rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tarkoituksena on säätää voimassa olevaa lakia 
kattavammin Ratan tehtävistä. Ehdotuksen mukaan Ratan tehtävänä olisi edistää 
rahoitusmarkkinoiden vakaata, tasapuolisiin toimintaedellytyksiin perustuvaa toimintaa valvomalla 
markkinoilla toimivia sekä edistämällä tiedonsaantia ja hyvää tapaa rahoitusmarkkinoilla sekä 
yleisön tietämystä rahoitusvälineistä, rahoituspalveluista ja menettelytavoista markkinoille. 

 

RATAN ESITYSLUONNOKSESTA ANTAMA LAUSUNTO 

Ministeriölle antamassaan lausunnossa esitysluonnoksesta Rata toteaa pitävänsä 
lakiuudistuksen tavoitteita kannatettavina. Rata katsoo kuitenkin tavoitteiden saavuttamisen 
edellyttävän eräitä muutoksia esitysluonnoksen keskeisiin lakiehdotuksiin. 

Rata esittää, että johtokunnan kokoonpano pidettäisiin nykyisellään ja tärkeimmät 
valvonnalliset ratkaisut säilytettäisiin edelleen Ratan johtajan päätettävinä. Ratan valtuuksia 
arvopaperimarkkinoiden valvontaan ulisi lausunnon mukaan supistamisen sijaan laajentaa, 
samoin mahdollisuuksia hallinnollisten sanktioiden käyttöön. Ratan mielestä kaikki 
rahoitusmarkkinoiden toimilupa- ja sääntöasiat olisi perusteltua siirtää Ratan päätettäviksi. 
Lisäksi Rata esittää, että säännökseen valvonnan tavoitteesta sisällytettäisiin luottamuksen 
ohella nimenomaisesti myös rahoitusmarkkinoiden vakaus. 

Ratan lausunto 
 

Lisätietoja antavat 

yksikön päällikkö Liisa Halme ja lakimies Jyrki Manninen, puhelin (09) 183 51. 

 
 

 

SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KEHITTYMINEN LUO HAASTEITA 
RAHOITUSMARKKINOILLE 

Suomessa pankit ovat perinteisesti tarjonneet maksujenvälitykseen ja maksamiseen liittyviä 
palveluja, mutta tekniikan nopea kehittyminen antaa myös muille yrityksille mahdollisuuden 
tarjota tällaisia palveluja. Uuden tekniikan hyväksikäyttö parantaa myös pienten teknisesti 
edistyneiden yritysten mahdollisuutta kilpailla suurempien yritysten kanssa. Lisäksi suuret 
teleoperaattorit ovat kiinnostuneita maksamiseen ja maksujenvälitykseen liittyvien palvelujen 
tarjoamisesta asiakkailleen, sillä niillä on jo valmiina tarvittava tekninen osaaminen, 
laskutukseen sopivat järjestelmät sekä suuri asiakaspohja. 

Uusia mobiilimaksamiseen liittyviä järjestelmiä kehitteillä 

Palveluja ja tuotteita on Suomessa voinut maksaa jo joitakin vuosia matkapuhelimella 
(mobiilimaksaminen). Tämä toiminta on kuitenkin ollut pienimuotoista. Mobiilimaksaminen toimii 
tyypillisesti siten, että haluttu tuote tai palvelu tilataan matkapuhelimella ja laskutetaan 
matkapuhelinlaskun yhteydessä. Palvelu sopii lähinnä pienten, kertaluonteisten maksujen 
suorittamiseen. 

Viime aikoina markkinoille on tullut joitakin uusia mobiilimaksujärjestelmiä. Niissä asiakas siirtää 
palvelun tarjoajan tilille pankkitililtään varoja, joita hän voi sitten käyttää ostosten maksuun ja 
mahdollisesti välittää muille järjestelmään liittyneille asiakkaille. Joissakin järjestelmissä ostoksia 
voidaan maksaa matkapuhelimen lisäksi myös Internetin tai digi-tv:n kautta. Näissä järjestelmissä 
asiakkaan tunnistaminen perustuu käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin tai asiakas tunnistetaan 
matkapuhelimen numeron perusteella. Lisäksi voidaan käyttää salasanoja maksutapahtumien 
vahvistamiseen. 

Mobiilimaksamiseen on tulossa myös ns. vahvaan tunnistamiseen perustuvia järjestelmiä, joissa 
asiakkaan tunnistamiseen ja maksutapahtuman varmentamiseen käytetään ns. julkisen avaimen 

menetelmää1. Käyttäjän tunnistetiedot voidaan tallentaa matkapuhelimen sirukortille muiden 
tietojen ohella. Tällainen teleoperaattorin myöntämä SWIM-kortti on WIM-moduulin sisältävä SIM-
sirukortti. Mobiilimaksamisessa voidaan käyttää myös kaksoissirupuhelinta, jossa on sekä 



rahoituslaitoksen myöntämä WIM-moduulin 2 sisältävä sirukortti että teleoperaattorin oma SIM-
kortti. Vahvaan tunnistukseen pohjautuvat järjestelmät lisäävät maksamisen turvallisuutta. 
Toisaalta ne myös helpottavat palvelun käyttöä, koska niissä ei välttämättä tarvita erillisiä 
käyttäjätunnuksia ja salasanoja. 

Edellä kuvatut järjestelmät ovat vielä osittain kokeiluasteella. Uusien maksamiseen liittyvien 
palvelujen omaksuminen on ollut oletettua hitaampaa. Tekniikka kehittyy nopeammin kuin 
käyttäjien käyttö- ja maksamistottumukset muuttuvat. Uusien palvelujen omaksumiseen 
vaikuttavat mm. palvelujen käytön helppous, palvelujen tarjonnan runsaus ja hinnoittelu sekä 
palvelujen turvallisuus. 

1) Julkisen avaimen tekniikalla (PKI, Public Key Infrastructure) tarkoitetaan selväkielisen tiedon 
salaamista salakirjoitustekniikalla, jossa käytetään kahta eri avainta tiedon salaus- ja 
purkuvaiheessa. Julkinen avain voidaan antaa kenen tahansa tietoon. Salatun tiedon voi purkaa 
vain tiedon vastaanottaja omalla salaisella avaimellaan. 

2) WIM (Wireless Identity Module) -sirua käytetään asiakkaiden tunnistustietojen tallentamiseen.  

Huomio palvelujen ja toimintamallien riskienhallintaan ja turvallisuuteen 

Uudet maksamiseen liittyvät palvelut ja sähköisen rahan järjestelmät luovat haasteita sekä 
palvelujen tarjoajille että rahoitusmarkkinoita valvoville viranomaisille. 

Palvelujen tarjoajien tulee jatkuvasti seurata kehittyvää sääntelyä. Niiden on myös 
varmistettava, että uusien palvelujen ja toimintamallien riskienhallinta on kunnossa. Palvelujen 
turvallisuudelle asetetaan nykyään entistä suurempia vaatimuksia. Palvelujen tarjoajien tulee 
hallita nopeasti kehittyvä tekniikka ja olla kilpailukykyisiä kiristyvässä markkinatilanteessa. 
Tekniikan kehittyessä nopeasti haasteena on tarvittavan osaamisen hankkiminen ja ajan tasalla 
pysyminen. Kilpailun kiristyessä yksittäisten palveluntarjoajien olisi käytettävä entistä enemmän 
resursseja järjestelmiensä kehittämiseen. Tällöin ydinliiketoimintojen ulkopuolista osaamista 
hankitaan joko ulkoistamalla esimerkiksi järjestelmänkehitystoimintoja tai käyttämällä alihankintaa, 
mikä korostaa ulkoistamisprosessiin ja hankintoihin liittyvää osaamista sekä niihin liittyvien riskien 
hallinnan merkitystä. Myös toimintojen jatkuvuuden varmistaminen ja turvallisuusnäkökohdat on 
arvioitava huolellisesti. 

EU:n sähkörahadirektiivi sekä tulossa oleva luottolaitostoiminnasta annetun lain muutosesitys 
selkeyttävät osaltaan alaan liittyvää sääntelyä. Rahoitustarkastus on osaltaan selvittämässä, 
kuinka lakiehdotuksessa määriteltyjä maksuliikeyhteisöjä käytännössä valvotaan. Valvonnan 
yhtenä tärkeänä osa-alueena on varmistaa, etteivät uudet palvelut vaaranna luottamusta 
sähköisen rahan käyttöön eivätkä rahoitusmarkkinoiden vakautta. Valvonnassa kiinnitetään 
erityistä huomiota siihen, että uusien palvelujen tarjoajien sisäiset riskienhallintajärjestelmät ovat 
kunnossa. Sääntelyn kehittämiseen tulisi puolestaan vaikuttaa niin, että sääntely olisi 
tarkoituksenmukaista ja että se kohtelisi alalla toimivia tasapuolisesti. Sääntely ei myöskään saisi 
rajoittaa teknisiä innovaatioita. 

 

Lisätietoja antavat 

pankkitarkastaja Markku Koponen ja pankkitarkastaja Arto Sundström, puhelin (09) 183 51. 
  



MITÄ ON SÄHKÖINEN RAHA? 

Sähköisellä rahalla tarkoitetaan raha-arvoa, joka on tallennettu asiakkaan hallussa olevalle 
tietovälineelle sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalle suoritettua vastaavaa rahamäärää 
vastaan ja jonka yksi tai useampi yritys on sitoutunut hyväksymään maksuksi. Tietoväline voi 
olla esimerkiksi sirukortti tai tietokoneen tai matkapuhelimen muisti. Tunnetuin sähköinen 
korttiraha Suomessa on pankkien omistama Avant-korttiraha.  

Monikäyttöiset rnaksuvälineet - yksikäyttöiset maksuvälineet 

Monikäyttöisellä sähköisellä rahalla tarkoitetaan sähköistä rahaa, jonka myös muut kuin 
sähköisen rahan liikkeeseenlaskija hyväksyvät maksuksi. Yksikäyttöisellä sähköisellä rahalla 
tarkoitetaan sähköistä rahaa, jonka ainoastaan liikkeeseenlaskija hyväksyy maksuksi. 
Yleensä yksikäyttöisiä maksuvälineitä käytetään ns. suljetuissa järjestelmissä. 

Avoimet järjestelmät – suljetut järjestelmät 

Avoimessa järjestelmässä liikkeessä oleva sähköinen raha on vapaasti siirrettävissä 
käyttäjältä toiselle. Järjestelmä toimii siis aivan kuin perinteinen käteinen raha. 

Suljetussa järjestelmässä raha kiertää liikkeeseenlaskijan kautta. Maksunsaaja ei siis voi 
suoraan käyttää maksuna saamaansa sähköistä rahaa omien maksujensa maksamiseen, 
vaan sähköinen raha on ensin tilitettävä liikkeeseenlaskijalle, joka hyvittää maksunsaajaa. 

 

LUOTTOLAITOSLAIN 

Hallitus antoi maaliskuun 2002 lopussa eduskunnalle esityksen laiksi3, jonka tarkoituksena on 

monipuolistaa pankki- ja maksuliikepalvelujen tarjontaa, edistää niiden saatavuutta sekä 
varmistaa palvelujen tarjoajien kattava valvonta. Esityksen mukaan luottolaitostoiminnasta 
annetun lain soveltamisalaa laajennettaisiin niin, että myös yleistä maksujenvälitystä sekä 
sähköisen rahan liikkeeseen laskua pidettäisiin laissa tarkoitettuna luottolaitostoimintana. 

Luottolaitosta, joka harjoittaa ainoastaan yleistä maksujenvälitystä ja sähköisen rahan 
liikkeeseenlaskua ja niihin läheisesti liittyvää toimintaa, kutsuttaisiin maksuliikeyhteisöksi. 

Tällaiseen maksuliikeyhteisöön sovellettaisiin sähkörahadirektiivin4 mukaisia muista 
luottolaitoksista poikkeavia pääoma- ja maksuvalmiusvaatimuksia. Maksuliikeyhteisöt tulisivat 
lakiehdotuksen mukaan Rahoitustarkastuksen valvottaviksi. 

 

3) HE 33/2002 laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liiketoiminnan 
 

 

 
PÖRSSIYHTIÖN TILINPÄÄTÖS KANSAINVÄLISTYY - KANSALLINEN NÄKÖKULMA 
KIRJANPITOON POISTUU 

EU: n neuvosto antoi kesäkuussa (6.6.2002) asetuksen kansainvälisten tilinpäätössuositusten 
(IAS standardit) soveltamisesta listattujen yhtiöiden konsernitilinpäätöksissä. Asetus on 
sellaisenaan EU: n jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä toisin kuin nykyiset tilinpäätösdirektiivit, 
jotka on saatettu kansallisesti voimaan jäsenmaakohtaisella lainsäädännöllä. 

Asetuksen mukaan jäsenmaiden listattujen yhtiöiden on laadittava konsernitilinpäätöksensä 
tammikuun 1 .  päivänä 2005 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien mukaisesti. Asetuksen tarkoittamat kansainväliset tilinpäätösstandardit 

ovat IASB:n1 antamia tai hyväksymiä IAS standardeja, IFRS-standardeja2 ja niitä koskevia 
tulkintoja (SIC-IFRIC-tulkinnat). EU:n komissio päättää sovellettavista standardeista ja 
tulkinnoista viimeistään vuoden 2002 loppuun mennessä. Hyväksytyt kansainväliset 
tilinpäätösstandardit on julkaistava kokonaisuudessaan yhteisön kaikilla virallisilla kielillä 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämän voi siten odottaa tapahtuvan viimeistään 
vuoden vaihteeseen mennessä. 

Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin siirtymisen tavoitteena on parantaa eurooppalaisten 
julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätösten vertailtavuutta. Pörssiyhtiöillä ei ole enää vuoden 
2005 jälkeen mahdollisuutta noudattaa kansallisia tilinpäätössäännöksiä konsernitilinpäätöksissä. 
Mikään maa ei myöskään voi vapauttaa oman maansa pörssiyhtiöitä velvollisuudesta noudattaa 
kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Sen sijaan kansallisesti on kyllä valittavissa, annetaanko 



mahdollisuus noudattaa standardeja myös muille kuin pörssiyhtiöille ja mahdollistetaanko niiden 
noudattaminen myös erillistilinpäätöksissä. 

1) International Accounting Standards Board.  
2)International Financial Reporting Standards. 
 

Kansallinen näkökulma kirjanpitoon ei enää mahdollinen 

Kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin siirtyminen on merkittävä ajattelutavan muutos. 
Pörssiyhtiöiden kirjanpidon sääntelyyn ei uudistuksen jälkeen ole enää mahdollista ottaa kantaa 
pelkästään kansallisesti eikä kansallisia myönnytyksiä voida tiukan paikan tullen enää tehdä. 
Kaikki osapuolet, niin tilinpäätösten laatijat kuin kansalliset norminantajat (standard setterit) 
tarvinnevatkin siksi muutoksen sisäistämiseen sopeutumisaikaa. Ainoat tavat vaikuttaa 

standardien sisältöön, ovat osallistuminen joko IASB:n eri projekteihin3 tai neuvoa-antaviin 

ryhmiin. Lisäksi standardiehdotuksia on mahdollisuus kommentoida sekä EFRAGille4 että 
IASB:lle. 

Lisäksi tarvitaan myös aivan erilaisia toimintatapoja kaikkien ehdotettujen muutosten seurantaan 
ja perehtymiseen. IAS-maailmassa sääntely on merkittävästi aikaisempaa sääntelyä 
yksityiskohtaisempaa. Tästä syystä dokumenttien määrä on suurempi kuin mihin kansallisessa 
kirjanpitolainsäädännössä on tähän mennessä totuttu. Koska standardien kommentointiajat ovat 
yleensä melko lyhyitä eli tavallisesti neljä kuukautta, tämä edellyttää eri lähteiden aktiivista ja 
säännöllistä seurantaa. 

3) Esimerkiksi Nokian edustaja on osallistunut IASB:n rahoitusinstrumenttiprojektiin. 
4) European Financial Reporting Advisory Group. IAS-standardien hyväksymismenettely 

 

IAS-standardien hyväksymismenettely 

EU: n komissio hyväksyy sovellettavat kansainväliset tilinpäätösstandardit. Tässä työssä sitä 
avustaa tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea Accounting Regulatory Committee, joka edustaa 
standardien hyväksymismenettelyssä poliittista tasoa. Koska kyse on kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien soveltamisen hyväksymisestä, poliittisella tasolla ei ole mahdollista 
vaikuttaa itse standardien sisältöön sen jälkeen, kun IASB on ne hyväksynyt. 

EU:n mahdollisuutta vaikuttaa myös standardien sisältöön parannettiin perustamalla 
asiantuntijoista koostuva tilinpäätöskysymysten tekninen komitea EFRAG. Komitea osallistuu 
aktiivisesti IAS-standardien laatimiseen ja esittää näistä EU: n kannanottoja IASB:lle. Sen 

toimintaa rahoittavat useat eurooppalaiset organisaatiot, jotka edustavat tilinpäätösten laatijoita5
, 

tilintarkastajia6
, PK-yrityksiä7 ja tilinpäätösten käyttäjiä8

. Pääsihteerin lisäksi EFRAGissa on 
keväästä 2002 alkaen toiminut kaksi päätoimista projektinvetäjää. Sen kotisivut (www.efrag.org) 
avattiin kesäkuussa. 

EFRAGin toiminta on organisoitu kahteen tasoon eli sen toimintaa valvovaan hallitukseen ja 11 
asiantuntijasta koostuvaan teknisten asiantuntijoiden ryhmään. Teknisten asiantuntijoiden ryhmä 
kokoontuu kuukausittain, ja sen kokouksiin ovat osallistuneet tarkkailijoina mm. komission ja 

arvopaperimarkkinoiden valvojien komitean CESR: n9 edustajat. Ryhmän tarkoituksena on 

kokoontua kahdesti vuodessa yhdessä kansallisten kirjanpidon lainsäätäjien 10 kanssa. 

EFRAGin tähän mennessä käsittelemät asiat ovat keskittyneet pääasiassa IASB:ssä valmisteilla 
oleviin standardimuutoksiin ja uusiin standardeihin. Se on lisäksi tutkinut komission 
toimeksiannosta, kuinka hyvin jo voimassa olevat AS-standardit vastaavat tilinpäätösdirektiivien 
periaatetta oikean ja riittävän kuvan saamisesta yrityksen taloudellisesta asemasta ja tuloksesta 
sekä kuinka hyvin ne täyttävät asetuksen mukaiset vaatimukset ymmärrettävyydestä, 
olennaisuudesta, luotettavuudesta ja vertailtavuudesta. Kirjeessään 19.6.2002 komissiolle EFRAG 
puolsi kaikkien tämän hetkisten IAS standardien hyväksymistä yhtenä kokonaisuutena ("en 
bloc") kiinnittäen kuitenkin huomiota mm. rahoitusinstrumentteja koskevan standardin (IAS 39) 
äärimmäiseen monimutkaisuuteen ja kiistanalaisuuteen. Kirje on luettavissa EFRAGin kotisivuilta. 
 
5) UNICE, EBF, ESBG, GEBC ja CEA. 
6) FEE. 
7) UEAPME ja EFAA. 
8) FESE ja EFFAS. 
9) Committee of European Securities Regulators.  
10) Consultative Forum of Standard Setters. 



Käynnissä olevat IASB-projektit 

IASB:ssä on tällä hetkellä käynnissä seitsemän projektia, joiden tuloksena syntyvät uudet ja 
nykyisten standardien muutokset on tarkoitus antaa vuoden 2003 aikana. Kahdesta projektista 
syntyneet luonnokset ovat saatavilla ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden kommentoitavissa IASB:n 
kotisivuilla osoitteessa www.iasb.org.uk. 

Näistä projekteista toisen, ns. standardien parannusprojektin, tuloksena ehdotetaan muutoksia 12 
standardiin. Näillä muutoksilla on pyritty mm. vähentämään ja poistamaan vaihtoehtoisia 
käsittelytapoja ja vastaamaan eri tahoilta, mm. OSCO:lta, saatuihin standardien 
kehittämistoiveisiin. Muun muassa viisi standardia (IAS 1,IAS 8,IAS 21,IAS 24 ja IAS 33) 
ehdotetaan kokonaan uudistettaviksi. Kommentteja voi antaa IASB:lle 16.9.2002 saakka. 

Toinen luonnosvaiheessa oleva uudistus koskee rahoitusinstrumenttistandardeja (IAS 32 ja IAS 
39). Tässä uudistuksessa ehkä merkittävimpänä muutosehdotuksena voidaan pitää 
mahdollisuutta määrittää mikä tahansa rahoitusinstrumentti kaupankäyntitarkoituksessa 
pidettäväksi, jos määrittäminen tehdään instrumenttia hankittaessa tai liikkeeseen laskettaessa, ja 
arvostaa käypään arvoon. EFRAGin muutosehdotukseen antamassa kommenttiluonnoksessa on 
kiinnitetty huomiota mm. siihen, että IAS 39: n suojauslaskentaa koskevilla kirjanpitosäännöksillä 
on kohtuuttoman suuri vaikutus vakuutusyhtiöiden ja pankkien riskien hallintaan ja että standardin 
nykyisiä suojauslaskentaa koskevia vaatimuksia tulisi merkittävästi yksinkertaistaa. IASB on 
varannut luonnokseen kommentointiaikaa 14.10.2002 mennessä. 

Muita vireillä olevia IASB:n hankkeita ovat mm. IFRS-standardien soveltaminen ensimmäistä 
kertaa (First time Application of International Financial Reporting Standards), yritysten 
yhteenliittymät, vaihe sekä osakkeisiin perustuvan palkanmaksun kirjanpito (Accounting for Share-
based Payments). 
 

Lisätietoja antaa 

tilinpäätösasiantuntija Marketta Andersen, puhelin (09) 183 51. 

 

TÄLLÄ HETKELLÄ VOIMASSA OLEVAT IAS-STANDARDIT 

Tällä hetkellä on voimassa 34 standardia ja 32 tulkintaa: 

IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen, IAS 2 Vaihto-omaisuus, IAS 7 Rahavirtalaskelmat, IAS 8 
Tilikauden voitto tai tappio, perustavaa laatua olevat virheet ja tilinpäätöksen 
laatimisperiaatteiden muutokset, IAS 10 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat, IAS 11 
Pitkäaikaishankkeet, IAS 12 Tuloverot, IAS 14 Segmenttiraportointi, IAS 15 Hintojen 
muutosten vaikutuksia koskeva informaatio, IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, IAS 
17 Vuokrasopimukset, IAS 18 Tuotot, IAS 19 Työsuhde-etuudet, IAS 20 julkisten avustusten 
kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot, IAS 21 
Valuuttakurssien muutosten vaikutukset, IAS 22 Yritysten yhteenliittymät, IAS 23 Vieraan 
pääoman menot, IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä, IAS 26 Eläke-
etuusjärjestelyjen kirjanpito ja raportointi, IAS 27 Konsernitilinpäätös ja tytäryrityksiin tehtyjen 
sijoitusten kirjanpidollinen käsittely, IAS 8 Osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten 
kirjanpidollinen käsittely, IAS 29 Taloudellinen raportointi hyperinflaatiossa, IAS 30 Pankkien ja 
muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksissä esitettävät tiedot, IAS 31 yhteisyritysosuuksien 
esittäminen tilinpäätöksessä, IAS 32 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja 
esittämistapa, IAS 33 Osakekohtainen tulos, IAS 34 Osavuosikatsaukset, IAS 35 Lopetettavat 
toiminnot, IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen, IAS 37 Varaukset, ehdolliset velat ja 
ehdolliset varat, IAS 38 Aineettomat hyödykkeet, IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja 
arvostaminen, IAS 40 Sijoituskiinteistöt ja IAS 41 Maatalous. 

 
  

http://www.iasb.org.uk/


RATA SELVITTI PANKKIEN SISÄISEN VALVONNAN TOIMIVUUTTA JA OPERATIIVISTEN 
RISKIEN HALLINNAN TASOA 

Rahoitustarkastus (Rata) selvitti keväällä 2002 AIB: n tapauksen johdosta suomalaisten pankkien 
sisäisen valvonnan toimivuutta ja operatiivisten riskien hallinnan tasoa. Selvitys toteutettiin 
lähettämällä pankeille niiden sisäistä valvontaa ja operatiivisten riskien hallinnan tasoa kartoittava, 
AIB: n tapauksen ennakkotietoihin perustuva kysely. Kyselyssä painotettiin mm. sisäisen 
valvonnan kontrolleja sekä ohjeistuksen ja tuoteprosessien dokumentointia. Vastauksia 
analysoitaessa käytettiin hyväksi myös aiemmilta tarkastuksilta ja valvontakäynneiltä saatuja 
tietoja.  

AIB:n kaltainen tapaus on Suomessa epätodennäköinen, mutta kuitenkin mahdollinen. Ratan 
selvityksen mukaan pankit ovat kiinnittäneet kaupankäyntiprosesseissaan huomiota AIB:n 
tapauksessa puuttuneisiin riskienhallinnan peruskontrolleihin. Operatiivisen riskin hallintaan ja 
kontrolleihin kiinnitetään tuoteprosesseissa huomiota ja tappion mahdollisuuksia yritetään siten 
karsia mahdollisuuksien mukaan. Operatiivisen ohjeistuksen päivitys on kaikilla pankeilla jatkuva 
prosessi. Sisäisten kontrollien ja valvontarutiinien tarkastuksia suoritetaan säännöllisesti, jotta 
johto voi varmistua sisäisten kontrollien asianmukaisesta käyttöön otosta ja jatkuvasta 
seurannasta.  

Varsinaisiin erityistoimenpiteisiin ei selvityksen perusteella ole tarvetta, mutta Rata katsoo, että 
sen pitäisi omissa tarkastusprosesseissaan kiinnittää enemmän huomiota tradingtoimintojen 
operatiiviseen riskiin. Ratassa on käynnissä luotto- ja markkinariskien tarkastamiseen, sisäisen 
valvonnan tarkastamiseen sekä operatiivisen riskin tarkastamisen työnjakoon liittyviä projekteja, 
joissa AIB: n tapauksen kaltaisten tapahtumien mahdollisuus tullaan ottamaan huomioon.  

Enemmän huomiota sisäisen valvontajärjestelmän toimivuuteen 

Esimerkkitapaukset kuitenkin osoittavat, että toimivan johdon tulisi vieläkin enemmän kohdistaa 
huomiotaan sisäisen valvontajärjestelmän toimivuuteen. Ensisijainen vastuu riittävän ja toimivan 
sisäisen valvontajärjestelmän luomisesta ja ylläpitämisestä on valvottavan ylimmällä johdolla. 
Ylimmällä johdolla tarkoitetaan toimielintä, joka määrittää yleiset toimintakehykset yritykselle ja 
jolla on ylin vastuu organisaation toiminnasta, strategioiden ja tavoitteiden päättämisestä sekä 
sisäisen valvontajärjestelmän toimivuudesta. Toimiva johto toteuttaa sisäistä valvontajärjestelmää 
ylimmän johdon antamien tavoitteiden ja strategioiden mukaisesti.  

Sisäisen valvonnan järjestelmät eivät ole aukottomia.  

Huolimatta pankkien sisäisen valvonnan yleisestä tehostumisesta ja tekniikan kehittymisen 
tuomista mahdollisuuksista AIB:n kaltaiset tapaukset olisivat olleet vältettävissä paneutumalla 
yksinkertaisiin sisäisen valvonnan kontrolleihin.  

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan yrityksen sisäistä prosessia, jonka avulla pyritään 
varmistamaan asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttaminen, voimavarojen taloudellinen 
ja tehokas käyttö sekä toimintaan liittyvien riskien riittävä hallinta. Tavoitteena on myös varmistaa 
taloudellisen ja muun johtamisinformaation luotettavuus ja oikeellisuus sekä lakien ja määräysten 
ja strategioiden, suunnitelmien, sisäisten sääntöjen ja menettelytapojen noudattaminen. Lisäksi 
tavoitteena on varmistaa toiminnan, tietojen sekä omaisuuden riittävä turvallisuus sekä riittävät ja 
asianmukaisesti järjestetyt manuaaliset ja tekniset järjestelmät.  

 

Lisätietoa antaa  

pankkitarkastaja Tommi Kemilä, puhelin (09) 183 51. 

 

AIB:N TAPAUS 

Allied Irish Bank (AIB) julkisti helmikuussa 2002, että yhtiö oli kärsinyt 691 miljoonan dollarin 
valuuttakauppatappion tytäryhtiössään Allfirst Internationalissa New Yorkissa. Yhtiön mukaan 
tappion aiheutti Allfirstin valuuttadiileri, joka oli todennäköisesti yrittänyt peitellä aiemmin 
tekemiään tappioita tekaistuilla optiokaupoilla ja ansaita näin menetyksiään takaisin. 

Kyseessä oli klassinen ns. rogue dealer1 -tapaus, joista tunnetuin esimerkki lienee Barings-
pankin vuonna 1995 kaatanut Nick Leeson. Molemmissa tapauksissa diilereiden suuriin 
tappioihin johtaneen toiminnan mahdollistivat yhtiöiden riittämättömät ja yleisesti 
hyväksyttyjen riskien hallinta periaatteiden vastaiset sisäisen valvonnan kontrollit.  

AIB:n tapauksessa tappioihin johtavan toiminnan merkittävimpiä taustatekijöitä olivat mm. 



yhtiön johdon riittämätön kiinnostus tradingtoiminnan sisäiseen valvontaan sekä puutteet itse 
valuuttakaupankäyntiprosessin sisäisessä valvonnassa. Johto ei vaatinut selvitystä siitä, 
mistä odotuksiin nähden poikkeavan suuret valuuttatradingin nettotulot olivat peräisin, eikä 
liioin riittävää raportointia valuutta kaupankäynnistä. Merkittävimpiä puutteita tradingtoiminnan 
sisäisessä valvonnassa oli mm. kauppojen vahvistusmenettelyssä, työtehtävien 
eriyttämisessä ja positioiden täsmäyttämisessä.  

Rahoitusinstrumenttien kaupankäynnissä yksi yleisesti hyväksytty riskienhallintavaatimus on, 
että kaikki kaupat on vahvistettava, jotta niiden ehdot tulee tarkistettua. Työtehtävät on lisäksi 
eriytettävä niin, että kauppojen teko, vahvistukset ja toteuttaminen sekä varsinainen 
rahaliikenne ovat eri henkilöiden vastuulla. Tämä sen vuoksi, ettei kaupankäyntiprosessissa 
tulisi väärinkäytöksiä eivätkä dealerit pääsisi vaikuttamaan back officen toimiin. Kolmas 
vaatimus on, että front office- ja back office -järjestelmien tiedot on pystyttävä täsmäyttämään. 
Sama pätee myös muihin järjestelmiin, joissa näitä positiotietoja tarvitaan. Nämä 
perusvaatimukset eivät AIB:n tapauksessa täyttyneet.  

1) Rogue dealer tarkoittaa johdon asettamien ohjeiden ja rajoitusten, hyvien riskienhallintaperiaatteiden 
tai jopa lakien vastaisesti syystä tai toisesta toimivaa arvopaperi- tai valuutta kaupan ammattilaista. 

 
 

 

TAPAHTUMAKATSAUS  

TYÖRYHMÄ SELVITTÄMÄÄN KESKENÄÄN KILPAILEVIEN SÄÄSTÖ-, SIJOITUS- JA 
HENKIVAKUUTUSTUOTTEIDEN SÄÄNTELYÄ 

Valtioneuvosto on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida tarvetta lainsäädäntöön sen 
varmistamiseksi, että Suomessa tarjottavien säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteiden 
keskinäiset kilpailuedellytykset olisivat tasapuoliset. Työryhmän työn lähtökohtana on, että 
keskenään kilpaileviin säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteisiin ja niiden tarjoajiin ei sovelleta 
perusteettomasti sellaisia toisistaan poikkeavia säännöksiä, jotka vääristävät kilpailua 
markkinoilla. Tavoitteena on myös se, että suomalaiset yritykset voivat tarjota tuotteita samoin 
edellytyksin kuin ulkomaiset palveluntarjoajat. Myös kuluttajien olisi voitava luotettavasti vertailla 
tuotteita keskenään.  

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miltä osin säästö-, sijoitus- ja henkivakuutustuotteet kilpailevat 
keskenään ja minkälaisia nämä tuotteet ovat luonteeltaan. Tarkoituksena on myös selvittää, 
minkälaisia eroja tällaisia tuotteita ja niiden tarjoajia koskevassa lainsäädännössä nykyisin on. 
Työryhmän selvitysten tulee koskea muun muassa tuotteiden markkinointiin ja sen valvontaan 
sovellettavia periaatteita, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa, valvontaviranomaisten 
toimivaltuuksia sekä tuotteiden verotuksellista kohtelua siltä osin kuin se ei ole selvitettävänä 
muissa työryhmissä.  

Työryhmän puheenjohtajana toimii pankinjohtaja Matti Louekoski Suomen Pankista, ja siinä ovat 
edustettuina valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, 
Rahoitustarkastus, Vakuutusvalvontavirasto, Kilpailuvirasto sekä Kuluttajavirasto. 
Rahoitustarkastuksen edustajana työryhmässä on apulaisjohtaja Anneli Tuominen 
varajäsenenään lakimies Jukka Laitinen. Työryhmän määräaika päättyy 31.5.2003.  

 

Lisätietoja antavat  
apulaisjohtaja Anneli Tuominen ja lakimies Jukka Laitinen, puhelin (09) 183 51. 

 

VAKAVARAISUUSUUDISTUKSEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA KOSKEVA SELVITYS  

Baselin pankkivalvontakomitea1 selvittää uudistettavan vakavaraisuuskehikon vaikutuksia 
pankeilta vaadittavaan omien varojen määrään ja vakavaraisuuteen. Selvitykseen osallistuvat G 
10-maiden lisäksi myös muut EU-maat ja Suomi. Selvityksessä on mukana sekä suuria 
kansainvälisiä pankkeja että pieniä paikallisia pankkeja.  

Selvitys on tärkeä vaihe Baselin pankkivalvontakomitean vakavaraisuussuosituksen 
valmistelussa, sillä sen avulla määritellään uudistettavassa vakavaraisuusehdotuksessa 
käytettävät riskipainokertoimet, jotka määräävät vakavaraisuusvaatimuksen tason. Baselin 
komitea katsoo myös, että selvitys tarjoaa pankeille hyvän tilaisuuden antaa palautetta 
ehdotuksesta sekä valvojille että Baselin komitealla. Ensi vuonna Baselin komitea järjestää uuden 



lausuntokierroksen ehdotuksesta. 

Selvitys toteutetaan 1.10.-20.12.02, jolloin pankit täyttävät lomakkeet ja toimittavat ne valvojille. 
Pankeille lähetetään kesän aikana lomakeluonnokset täyttöohjeineen. Lomakkeisiin sisältyvät 
riskipainot vakavaraisuuskehikon vaikutusten laskemisen helpottamiseksi. 

EU: n komissio järjestää loppusyksyn aikana eri intressiryhmille mahdollisuuden kommentoida 
uudistettavaa vakavaraisuussäännöstöä kansallisten valvojien avustuksella. Kansalliset valvojat 
laativat yhteenvedon palautteesta omissa maissaan. 
 

Lisätietoja antaa 

vakavaraisuusasiantuntija Eeva-Liisa Raitanen, puhelin (09) 183 51. 
 

1) Baselin pankkivalvontakomitea antaa pankkivalvonnan standardeja, ohjeita ja best practice - suosituksia. 
Komitean tunnetuimmat julkaisut ovat pankkivalvonnan periaatteet (Core Principles for Effective Banking 
Supervision) sekä parhaillaan uudistettavana olevat vakavaraisuussuositukset (Basel Capital Accord). 
Komitean jäseniä ovat keskuspankit ja valvontaviranomaiset seuraavista maista: Belgia, Kanada, Ranska, 
Saksa, Italia, Japani, Luxemburg, Hollanti, Espanja, Ruotsi, Sveitsi,Iso-Britannia ja Yhdysvallat. 

 
 

 

SEURAAVA RAHOITUSTARKASTUS TIEDOTTAA -TIEDOTE 

Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote ilmestyy seuraavan kerran perjantaina 29.11.2002. 

 
 

 

Taulukko 1. Suomalaisten pankkien tuloslaskelman pääerät tammi-kesäkuussa 2002, milj. 
euroa 

 

 Nordea Pankki Suomi -

konserni 
1

 

Osuuspankkien 
yhteenliittymä 

Sampo (luottolaitos-ja 

sijoituspalve!utoiminta) 
2

 

Muut pankit
3

 

RAHOITUSKATE 1 821 424 227 157 

Tuotot oman pääoman ehtoisista 
sijoituksista 

21 29 7 9 

Palkkiotuotot 730 147 113 65 

Palkkiokulut -126 -25 -22 -9 

Arvopaperikaupan ja 
valuuttatoiminnan nettotuotot 

 

120 

 

-4 

 

23 

 

-1 

Liiketoiminnan muut tuotot 81 76 7 11 

Hallintokulut -1 568 -276 -175 -132 

Poistot ja arvonalentumiset 
aineellisista ja aineettomista 
hyödykkeistä 

-147 -33 -14 -14 

Liiketoiminnan muut kulut -285 -66 -24 -28 

Luotto- ja takaustappiot -119 -1 5 0 

Osuus 
pääomaosuusmenetelmällä 
yhdisteltyjen yritysten voitosta tai 
tappiosta 

30 -39 2 0 

Liikevoitto/-tappio 669 232 151 60 

     



Tuotot/kulut 1,3 1,7 1,6 1,3 

Omat varat yhteensä 12 421 3 114 2 178 1 084 

Ensisijaiset omat varat 8 268 2 686 2 318 959 

Riskipainotetut erät vhteensä 135 623 20 561 13 868 6 160 

Vakavaraisuus 9,2 % 15,1 % 15,7 % 17,6 % 

Tier 1 -vakavaraisuus 6,1 % 13,1 % 16,7 % 17,6 % 

 

1) Sis. ulkomaiset tytärkonsernit eli Nordea Bank Danmark A/S:n, Nordea Bank Norge ASA:n sekä Nordea 
Bank Sverige AB:n. 

2) Sis. Sampo Pankki -konsernin, Mandatum Pankki -konsernin, UAB Sampo Bankasin, AS Sampo Pankin 
sekä Mandatum omaisuudenhoidon, Sampo Rahastoyhtiön sekä Sampo PTE S.A: n tiedot. 

3) Muut pankit sisältää Aktia Pankki -konsernin, Evli Pankki -konsernin, EQ Pankki -konsernin, Ålandsbanken 
-konsernin sekä Gyllenbergin, paikallisosuuspankkien sekä säästöpankkien tiedot emopankkitasolla. 

 

Taulukko 2. Pankkikonsernien vakavaraisuustiedot, milj. euroa 
 

 30.06.2002 31.12.2001 

Omat varat yhteensä 18 797 18 338 627 

Ensisijaiset omat varat 14 231 14 018 818 

Riskipainotetut erät yhteensä 176 212 175 131 996 

Vakavaraisuus 10,7 % 10,5 % 

Tier 1 -vakavaraisuus 8,1 % 8,0 % 
 


