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Hallituksen esitys Eduskunnalle suostumuksen antamisesta 
valtion omistaman Leonia Oyj:n sulautumiseen V akuotusyhtiö 
Sampo Oyj -nimiseen vakuutusyhtiöön sekä valtion osakeomis
tusosuuden alentamiseen muodostettavassa mhoituskonsemissa 

ESITYKSEN PÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta 
päättäisi antaa suostumuksensa Leonia Oyj:n 
ja Vakuutusyhtiö Sam~ Oyj:n yhdistämi
seen tähtäävälle toimtalajärjestelylle siltä 
osin kuin siinä on kysymys valtion omista
mien Leonia Oyj:n osakketden vaihtamisesta 
V akuotusyhtiö Sampo Oyj:n osakkeisiin. Val
tion välitön omistusosuus muodostettavasta 
uudesta rahoituskonsemista olisi 43 prosent
tia. 

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että edus
kunta päättäisi antaa suostumuksensa mah-

dolliseen valtion osakeomistusosuuden alen
tamiseen muodostettavassa rahoituskonsenis
sa siten, että valtion suoraksi tai välilliseksi 
omistusosuudeksi jäisi vähintään 20 prosent
tia. 

Koska järjestelyn toinen yhtiö, Vakuu
tusyhtiö Sampo Oyj on pörssinoteerattu, oli
si osakemarkkinoiden toiminnan häiriöttö
myyden kannalta tarpeen saada esitys käsi
teltyä ensi tilassa ja näin vähentää mahdol
lista odotusajasta johtuvaa levottomuutta 
markkinoilla. 

PERUSTELUT 

1. Tausta 

Suomen ja koko Euroopan rahoitusmark
kinat ovat 1990-luvun alkupuolelta lähtien 
olleet voimakkaassa murrosvaiheessa. Muu
toksiin ovat osaltaan vaikuttaneet markkinoi
den globalisoituminen ja tietotekniikan kehi
tys sekä Euroopan yhteinen valuutta, joiden 
aikaansaama murros jatkuu tulevaisuudessa
kin. Suomen rahoitusmarkkinat ovatkin ny
kyisin osa kansainvälisiä rahoitusmarkkinoi
ta. Talous- ja rahaliiton kolmanteen vaihee
seen siirtyminen yhdisti kansalliset raha
markkinat kaikkien rahaliittoon kuuluvien 
maiden kesken. Samalla kansallisten valuut
tojen korvaaminen yhteisellä valuutalla pois
ti Euroopan yhteiseen rahaliittoon liittynei
den maiden väliltä valuuttakurssiriskit. Tämä 
puolestaan lisää kilpailua rahoitusmark-
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kinoilla, koska rahoituspalvelujen tarjoami
nen yli rajan yleistyy Euroopan laajuisten 
markkinoiden tehokkuuden parantamiseksi. 

Euroopan rahaliitto merkitsee rahoitus
markkinoiden rakenteiden muutosta, sillä 
yksittäisten sijoittajien ja rahoituksen tarvit
sijoiden mahdollisuudet sijoittaa tai hankkia 
rahoitusta kotivaluutassa laajenevat huomat
tavasti. Tästä syystä on tärkeää, että Suomen 
rahoitusmarkkinoiden rakenteet ovat kilpai
lukykyiset ja toimivat. Markkinoiden muu
tokset, kil~ailun kiristyminen sekä sijoitus
vaihtoehtojen ja markkmaehtoisuuden lisään
tyminen pakottavat myös viranomaiset tar
kastelemaan rahoitusmarkkinoita kansallisen 
näkökulman ohella kansainvälisesti. 

Kehitys näyttää johtavan sekä rahoitus
markkinoiden että markkinoiden rakenteen 
tiivistymiseen euroalueella. Rakenteiden 
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muutos toteutuu lähinnä rakennejärjestelyil
lä, joilla haetaan synergiaetuja kustannuste
hokkuuteen ja kannattavuuteen sekä entistä 
vahvempaa markkina-asemaa. Järjestelyillä 
pyritään myös turvaamaan tulevaisuuden 
kasvumahdollisuudet. 

Leonia Oyj (Leonia) ja Vakuutusyhtiö 
Sampo Oyj (Sampo) ovat neuvotelleet toi
mialajärjestelystä, jossa yhtiöiden yhdistämi
sellä pyrittäisiin turvaamaan yhtiöiden kehi
tys kiristyvillä ja kasvavilla rahoitusmark
kinoilla hyödyntämällä erityisesti toiminto
jen yhdistämisellä saatavia synergiahyötyjä. 
Neuvotteluissa on osapuolten kesken päästy 
yhteisymmärrykseen itse järjestelystä samoin 
kuin siihen liittyvistä menettelyistä. Valtio
neuvoston talouspoliittinen ministeriva
liokunta on 13 päivänä lokakuuta 1999 hy
väksynyt Leonian osalta esitetyn toimialajär
jestelyn. Järjestelyn toteuttaminen vaatii vie
lä molempien yhtiöiden yhtiökokousten hy
väkymisen. 

Järjestelyn yhteydessä Sampo osti Pohjola
Yhtymä Vakuutus Oyj:n osakkeita, koska 
tavoitteena oli saada myös Pohjola järjeste
lyyn osalliseksi. Leonia osti Sammoita Poh
jolan osakkeita noin 3,4 miljoonaa kappalet
ta 60 markan osakekohtaiseen hintaan. Sam
po-konserniin kuuluvien yhtiöiden maksama 
osakekohtainen hinta vaihteli yhtiöittäin. 

2. Perusteet yhdistämiselle 

Toimialajärjestelyn tavoitteena on luoda 
johtava suomalainen, vahvan pääomapohjan 
omaava ja kannattava rahoitus- ja vakuutus
markkinoilla toimiva konserni, joka tarjoaa 
kattavia pankki- ja vakuutuspalveluja Suo
messa. Samalla järjestely loist hyvän pohjan 
konsernin kasvulle. Uudella konsernilla olisi 
resurssit, jotka loisivat edellytykset kansain
väliseen kasvuun ja kiristyvän kilpailun koh
taamiseen. Edelleen tavoitteena on hyödyn
tää pankki- ja vakuutusalan väliset syner
giahyödyt. 

Uuden konsernin johtamisen perusta olisi 
osakkeenomistajien osakeomistuksen arvon 
lisääminen. Tätä periaatetta noudatettaisiin 
konsernin emoyhtiön ja tytäryhtiöiden pää
omituksessa ja kaikessa liiketoimintojen ke
hittämisessä. 

Sammon ja Leonian toimintojen yhdistä
minen loisi selvästi nykyistä paremmat edel
lytykset Leonian kilpailukyvyn ja pääliike
toimintojen kehittämiselle. Leonia olisi yk
sin toimiessaan alttiimpi kiristyvälle kilpai-

lulle, mikä saattaisi pitkällä aikavälillä joh
taa valtion omistuksen arvon suhteelliseen 
alenemiseen. Järjestelyn toteuttaminen antaa 
valtiolle mahdollisuuden vaihtaa noteeraa
mattomat Leonian osakkeet uusiin Sammon 
osakkeisiin, joilla on noteeraus Helsingin 
Pörssissä. Leonia-omistus muuttuisi näin 
likvidiksi, jolloin osakkeiden vaihdaota ja 
markkina-arvon määritys helpottuvat. Järjes
tely loisi edellytyksiä valtion omistuksen ar
von suotuisalle kehitykselle. 

3. Rakennejärjestelyn edut 

Rahoitusmarkkinoiden kilpailu on johtanut 
siihen, että pankit ja vakuutusyhtiöt kilpaile
vat tietyissä tuotteissa toistensa kanssa. Toi
saalta niiden tuotteet täydentävät osin toisi
aan. Sammon ja Leonian yhdistymisellä luo
taisiin vahvan markkina-aseman omaava 
suomalainen täyden palvelun rahoituskonser
ni, jonka markkinaosuus eri rahoitus- tai 
vakuutustuotteissa olisi korkeintaan noin 35 
prosenttia. Konsernilla ei siten olisi kilpailu
oikeudellisesti tarkasteltuna missään toimin
noissaan määräävää markkina-asemaa. Tästä 
huolimatta konsernin markkinaosuudet olisi
vat kaikissa toiminnoissa niin suuret, että se 
pystyisi vastaamaan kiristyvän kilpailun 
asettamiin haasteisiin. 

Sammon ja Leonian yhdistämisellä voitai
siin sekä kustannussäästöjä että lisätuottoja 
saavuttaa toisiaan täydentävien tuotteiden li
säksi palveluverkoston ja hallinnon käytön 
tehostamisella ja erityisesti ristiinmyyntipo
tentiaalin hyödyntämisellä. Myös laaja asian
tuntemus mahdollistaa paremman asiakaspal
velun ja uudet tuoteinnovaatiot sekä parantaa 
konsernin tuloksentekokykyä. 

4. Yhdistämismenettely 

Yhdistäminen toteutettaisiin siten, että 
Leonia sulautuu vakuutusyhtiölain 16 luvun 
(61111997) mukaisella ns. absorptiosulautu
misella Sampoon niin, että Leomao varat ja 
velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanot
tavalle yhtiölle, Sammolle. Valtio saisi Leo
nian osakkeenomistajana sulautumisvastik
keena Sammon valtiolle suuntaamaila osa
keannilla liikkeelle laskemia uusia A-sarjan 
osakkeita siten, että valtion omistusosuus 
Sammon ja Leonian muodostamasta finans
sikonserntsta olisi 43 prosenttia. Valtio tuli
si olemaan konsernin suurin yksittäinen 
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omistaja. Tarkoituksena olisi, että valtio olisi 
jatkossakin konsernin merkittävä vä
hemmistöosakas. 

Leonia Oyj:n tytäryhtiöstä Leonia Pankki 
Oyj:stä (Leonia Pankki) on säädetty oma 
erityislakinsa (Laki postipankista, 972/1987), 
jonka 3 §:n mukaan pankin osakekannasta 
on valtion tai sellaisen osakeyhtiön, jossa 
valtiolla on välittömään osakeomistukseen 
perustuva määräysvalta, omistuksessa ja hal
linnassa oltava määrä, joka on vähintään 51 
prosenttia pankin kaikista osakkeista ja kaik
kien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. 
Eduskunnalle on 18 päivänä helmikuuta 
2000 annettu hallituksen esitys laiksi posti
pankista annetun lain kumoamisesta ja eräi
den siihen liittyvien lakien muuttamisesta 
(HE 6/2000 vp). Hallituksen esityksen pe
rustelujen mukaan {>OStipankista annetun lain 
3 §:n säännös valtiOn määräysvallasta Leo
nia Pankissa ei valtion toimintojen ja omis
tusten uudelleen järjestelyjen seurauksena 
ole enää välttämätön. Valtion maksuliikkeen 
ja Suomen rahoitusjärjestelmän kehityksen 
vuoksi Leonia Pankilla ei enää voida katsoa 
olevan sellaisia lainsäädäntöä edellyttäviä 
erityistehtäviä, joiden perusteella nimen
omaista säännöstä valtion määräysvallasta 
pankissa on pidettävä t~eellisena. Hallituk
sen esitykseen postipankista annetun lain ku
moamisesta sisältyvät ehdotukset Leonia 
Pankkia koskevan valtion omistus- ja vaiku
tusvaltarajoitusten poistamisesta sekä Leonia 
Pankin valtion maksuliikkeen hoitamista 
koskevan yksinoikeuden lakkaamisesta ovat 
osaltaan edellytyksenä nyt esitetyn omistus
järjestelyn toteuttamiselle. 

Helsingissä 3 päivänä maaliskuuta 2000 

5. Eduskunnan suostumus 

Järjestelyn toteuttaminen edellyttää valtion 
osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista 
toimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä anne
tun lain (740/1991) 5 §:n mukaisesti edus
kunnan suostumusta sille, että järjestelyn 
seurauksena valtio luopuu kokonaan Leonia 
Oyj:n ja sen tytäryhtiön Leonia Pankki 
Oyj:n omistuksesta. Järjestelyn seurauksena 
valtio tulee Vakuutusyhtiö Sampo Oyj:n 
kanssa muodostettavan uuden rahoituskon
sernin merkittäväksi vähemmistöomista jaksi 
siten, että valtion suoraksi tai välilliseksi 
omistusosuudeksi tulee 43 prosenttia ja jota 
määrää voidaan tarvittaessa alentaa 20 pro
senttiin saakka. 

Edellä lausutun perusteella ehdotetaan, 

että Eduskunta päättäisi antaa suos
tumuksensa sille, että valtio voi luo
pua omistamistaan Leonia Oyj:n 
osakkeista vaihtamalla ne valtioneu
voston päättämällä tavalla sulautu
mismenettelyssä Vakuutusyhtiö 
Sampo Oyj:n osakkeisiin, jolloin 
valtio Leonian Oyj:n osakkeenomis
tajana saisi sulautumisvastikkeena 
43 prosentin osakeomistusosuuden 
muodostettavasta rahoituskonsernis
ta, ja että valtio voi luopua osake
omistuksestaan uudessa rahoituskon
sernissa siten, että valtion suoraksi 
tai väli/liseksi osakeomis
tusosuudeksi jää vähintään 20 pro
senttia. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Valtiovarainministeri Sauli Niinistö 




