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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion va-
kuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta 
annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan valtion vakuusra-
hastosta ja luottolaitostoiminnasta annettuja 
lakeja muutettaviksi. Lakia valtion vakuusra-
hastosta täydennettäisiin siten, että siihen li-
sättäisiin säännökset vakavaraisuusongelmiin 
joutuneen talletuspankin velvoittamisesta tu-
kihakemuksen tekemiseen Valtion vakuusra-
hastolle. Valtioneuvosto voisi määrätä pan-
kin tekemään hakemuksen laissa säädettyjen 
edellytysten täyttyessä. Valtiovarainministe-
riön olisi ennen valtioneuvoston päätöksen-
tekoa pyydettävä asiassa lausunto Suomen 
Pankilta ja Finanssivalvonnalta. 

Valtioneuvoston päätöksen edellytyksenä 
olisi pankin vakavaraisuuden heikentyminen 
niin, että edellytyksiä jatkaa toimiluvan mu-
kaista toimintaa ei ilman valtion rahoitustu-
kea enää olisi ja että pankin selvitystila tai 
konkurssi voisi johtaa vakaviin häiriöihin ra-
hoitusmarkkinoilla. Jos pankki ei tekisi tuki-
hakemusta valtioneuvoston asettamassa mää-
räajassa, sen osakkeet ja pääomalainat voitai-
siin valtioneuvoston niin päättäessä lunastaa 
täyttä korvausta vastaan Valtion vakuusra-
hastolle. Osuuspankeissa ja säästöpankeissa 
lunastus kohdistuisi osakkeiden sijasta näi-
den pankkien liiketoimintaan. 

Lakiin lisättäisiin säännös, joka oikeuttaisi 
valtioneuvoston enintään kuudeksi kuukau-

deksi rajoittamaan luottolaitosten, rahastoyh-
tiöiden, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyri-
tysten, arvopaperipörssien, optioyhteisöjen, 
selvitysyhteisöjen tai arvopaperikeskuksen 
toimiluvan tai sääntöjen mukaista toimintaa 
taikka päättämään julkisessa kaupankäynnis-
sä tai monenkeskisessä kaupankäynnissä 
noudatettavia menettelytapoja koskevista ra-
joituksista tai kielloista. Säännöksen sovel-
tamisen edellytyksenä olisi, että rahoitus-
markkinoiden vakavien kansainvälisten häi-
riöiden tai toisen valtion viranomaisten toi-
mien takia valtioneuvoston toimenpiteet ovat 
välttämättömiä Suomen rahoitusmarkkinoi-
den tai niillä toimivien vakaan ja häiriöttö-
män toiminnan turvaamiseksi. 

Lakia täydennettäisiin siten, että siinä tar-
koitetut tukitoimet voisivat kohdistua talle-
tuspankin omistusyhteisöön. Laista poistet-
taisiin mahdollisuus rahoitustuen myöntämi-
seen luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitetuille pankkien vakuusrahastoille. 

Luottolaitostoiminnasta annetun lain va-
kuusrahastoja koskeviin säännöksin tehtäisiin 
valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin eh-
dotettuja muutoksia vastaavat teknisluontei-
set tarkistukset. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT

1  Johdanto 

Suomen rahoitusjärjestelmän vakaan toi-
minnan ja sitä kohtaan tunnetun luottamuk-
sen turvaamista kaikissa oloissa on pidetty 
välttämättömänä. Luottamuksen säilyminen 
rahoitusjärjestelmään on tärkeää muun muas-
sa siitä syystä, että Suomi pienenä ja avoi-
mena kansantaloutena on laajalti riippuvai-
nen ulkomaisesta rahoituksesta. Luottamus 
etenkin talletuspankkitoiminnan vakauteen 
on tärkeää myös siksi, että näiden luottolai-
tosten toiminta rahoituksen välittäjinä ja 
maksuliikkeen ylläpitäjinä perustuu keskei-
sesti yleisöltä otettaviin talletuksiin. 

Kun kansantalouden tilan nopea heikenty-
minen ja siitä johtunut suomalaisten pankki-
en vakavaraisuuden vaarantuminen kävivät 
vuoden 1991 loppupuolella ilmeisiksi, val-
tiovalta ryhtyi lukuisiin toimenpiteisiin turva-
takseen pankkijärjestelmän toimivuuden. 
Toimenpiteistä merkittävin oli Valtion va-
kuusrahaston perustaminen. Rahasto perus-
tettiin valtion vakuusrahastosta annetulla 30 
päivänä huhtikuuta 1992 voimaan tulleella 
lailla (379/1992). Laissa säädetään vakava-
raisuusongelmiin joutuneelle talletuspankille 
annettavan julkisen pankkituen muodoista, 
sen ehdoista ja menettelystä tukea myönnet-
täessä sekä rahaston toiminnan rahoituksesta, 
rahaston hallinnosta, kirjanpidosta ja tilin-
päätöksestä. Pankkitukea koskevia ehtoja ja 
muita soveltamislinjauksia sisältyy myös val-
tion talousarvioiden ja lisätalousarvioiden 
määrärahaperusteluihin, eduskunnan lausu-
miin ja Valtion vakuusrahaston valvonnasta 
osaltaan vastanneen Valtion vakuusrahaston 
hallintoneuvoston aikanaan hyväksymiin tu-
en myöntämisperiaatteisiin. 

Valtion vakuusrahastosta tuli valtion kes-
keinen toimijaorganisaatio 1990-luvun alun 
pankkikriisin hoidossa. Valtion tukea edellyt-
tänyt kriisinhoito koski lähinnä Säästöpank-
kien Keskus-Osake-Pankkia ja Suomen Sääs-
töpankki – SSP Oy:tä sekä STS - Pankki 
Oy:tä. Myös liikepankkien Kansallis-Osake-
Pankin ja Suomen Yhdyspankin sekä osuus-
pankkiryhmän omien varojen vahvistamiseen 
tähdännyttä varainhankintaa varauduttiin tu-

kemaan valtiontakauksin, mutta takausjärjes-
telyt eivät toteutuneet. Lisäksi valtio myönsi 
vuonna 1992 kaikille pankeille niiden tasei-
den mukaisessa suhteessa valtion lisätalous-
arviossa tarkoitukseen osoitetuista varoista 
niin sanottua luottolamatukea merkitsemällä 
pankkien liikkeeseen laskemia pääomatodis-
tuksia. 

Rahasto oli aluksi eduskunnan vastattavana 
ollut valtion talousarvion ulkopuolinen rahas-
to. Tukipäätökset teki rahaston johtokunnan 
jaosto. Pankkikriisin laajuus ja tukitoimien 
tarve osoittautuivat kuitenkin varsin pian sel-
laisiksi, että Valtion vakuusrahaston päätök-
sentekojärjestelmä ja toiminnan organisointi 
oli otettava uudelleenharkinnan kohteeksi. 
Rahastosta annettua lakia muutettiinkin 
vuonna 1993 siten, että tukitoimista päättä-
minen tuli valtioneuvoston tehtäväksi ja ra-
hasto sai oman henkilökunnan tukipäätösten 
valmistelua ja niiden täytäntöönpanoa varten. 
Kriisinhoitoa koskeneiden merkittävien pää-
tösten jälkeen rahasto siirrettiin vuonna 1996 
eduskunnan vastuulta valtioneuvoston alai-
suuteen. 

Pankkien toipuminen kriisistä oli nopeaa. 
Myönteiseen kehitykseen vaikutti merkittä-
vällä tavalla kriisin jälkeen pitkään suotuisa-
na jatkunut kansantalouden kehitys. Tällä 
hetkellä suomalaisten talletuspankkien tilan-
ne on vakaa eikä kansainvälistä rahoitusjär-
jestelmää parhaillaan koettelevasta mittavas-
ta finanssikriisistä ja Suomenkin kansanta-
louden kehitykseen liittyvistä epävarmuuk-
sista huolimatta ole näköpiirissä tekijöitä, 
jotka voisivat meillä johtaa 1990-luvun 
pankkikriisin kaltaiseen, julkisen vallan mit-
tavia tukitoimia edellyttävään tilanteeseen. 
Pankkijärjestelmän vakauden turvaksi sääde-
tyn lainsäädännön kehittämistarvetta voi-
daankin nyt, kansainvälisten rahoitusmarkki-
noiden epävakauden aiheuttamasta vaikutuk-
sesta huolimatta, tarkastella ilman akuutin 
kotimaisen rahoituskriisin julkisin varoin ta-
pahtuvaan hoitoon monesti liittyviä voimak-
kaita taloudellisia ja sosiaalisia jännitteitä. 

Vaikka laki valtion vakuusrahastosta sää-
dettiin 1990-luvun alun pankkikriisistä joh-
tuneeseen tarpeeseen, minkä jälkeen rahoi-
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tusmarkkinoilla ja pankkijärjestelmässä on 
tapahtunut huomattavia rakenteellisia muu-
toksia, lakiin ei kohdistu laajoja uudistustar-
peita. Merkittävimmät muutostarpeet koske-
vat julkisen vallan mahdollisuuksia riittävän 
ajoissa puuttua julkista tukea tarvitsevien, ra-
hoitusmarkkinoiden järjestelmäriskin kannal-
ta merkityksellisten pankkien toimintaan. 
Tämän tulisi voida tapahtua ottamalla pankki 
tarvittaessa valtion haltuun. Lain sovelta-
misalaa olisi myös tarpeen tarkistaa vastaa-
maan luottolaitosten omistusrakenteiden 
muutoksia. Lakiin tulisi ottaa myös säännös, 
joka oikeuttaisi valtioneuvoston rahoitus-
markkinoiden häiriöttömän toiminnan tur-
vaamiseksi rajoittamaan määräajaksi luotto-
laitosten ja eräiden muidenkin rahoitusmark-
kinoilla toimivien toimintaa sekä päättämään 
arvopapereita koskevassa kaupankäynnissä 
noudatettavia menettelytapoja koskevista ra-
joituksista tai kielloista. 
 
 
2  Nykyti la  

2.1 Voimassa oleva lainsäädäntö 

Laki valtion vakuusrahastosta 

Valtion vakuusrahaston tarkoituksena on 
turvata talletuspankkien vakaa toiminta. Tä-
mä tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että tallettaji-
en ja muiden velkojien luottamus pankkijär-
jestelmään kyetään säilyttämään. Luottamuk-
sen säilyminen ilmenee lähinnä siinä, että tal-
letuspankeista ei synny talletuspakoa eikä 
erityisesti pankkien ulkomainen rahoitus vaa-
rannu. Ulkomaisen rahoituksen turvaaminen 
edellyttää käytännössä, että tällaisesta rahoi-
tuksesta riippuvaiset pankit täyttävät kan-
sainvälisesti sovellettavien normien mukaiset 
vakavaraisuusvaatimukset.  

Rahaston varoista tai valtion talousarvion 
varoista myönnettävän pankkituen tarkoituk-
sena on turvata lainsäädännön edellyttämä 
talletuspankkien vakavaraisuus. Tukijärjes-
telmää ei ole tarkoitettu pankkien mahdollis-
ten tilapäisten maksuvalmiusongelmien hoi-
tamiseen, vaan viimekätinen vastuu pankkien 
maksuvalmiudesta kuuluu eri rahoitusmark-
kinaviranomaisten työnjaon mukaisesti Suo-
men Pankille. 

Valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin 
sisältyvät rahaston käytettävissä olevia tuki-
muotoja koskevat säännökset ovat varsin väl-
jät ja ne sallivat monen tyyppisen rahoitustu-
en myöntämisen vakavaraisuuskriisiin joutu-
neelle pankille. Eri tukimuodot on lueteltu 
lain 1 §:ssä. Säännöksen mukaan talletuspan-
kille voidaan siinä nimenomaisesti mainittu-
jen tukityyppien lisäksi myöntää ”muutakin 
rahoitustukea”, jos se on tarpeellista pankin 
toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden 
turvaamiseksi. Käytännössä merkittävimpiä 
tukimuotoja olivat 1990-luvun pankkikriisin 
hoidossa ja tulevat todennäköisesti myös 
mahdollisten tulevien kriisien hoidossa ole-
maan osakkeiden ja pääomatodistusten mer-
kintä talletuspankeissa ja takausten myöntä-
minen pankkien ottamille lainoille. 

Rahaston varoista voidaan myöntää tuki-
lainoja luottolaitostoiminnasta annetussa 
laissa (121/2007) tarkoitetuille pankkien va-
kuusrahastoille sekä antaa takauksia mainit-
tujen vakuusrahastojen ottamille lainoille. 
Tukilainoina tai takausten avulla saadut varat 
käytetään vakuusrahaston jäsenpankkien tu-
kemiseen. Säännöksellä oli 1990-luvun alus-
sa oma merkityksensä, sillä osa säästöpank-
kiryhmälle tuolloin annetusta pankkituesta 
kanavoitiin Säästöpankkien vakuusrahaston 
kautta. Kaikille talletuspankeille yhteisen tal-
letussuojarahaston perustamisen ja vakuusra-
hastojärjestelmässä tapahtuneiden rakenteel-
listen muutosten jälkeen säännöksellä on nyt 
lähinnä teoreettinen merkitys. 

Valtion vakuusrahasto voi omistaa osakkei-
ta omaisuudenhoitoyhtiössä, omaisuudenhoi-
toyhtiön omistavassa yhtiössä tai muussakin 
yhtiössä, jos sitä voidaan pitää tarpeellisena 
pankin toiminnan ja rahoitusmarkkinoiden 
turvaamisen kannalta. Omaisuudenhoitoyhtiö 
on osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on valtion 
tai Valtion vakuusrahaston tukitoimien koh-
teena olevalle pankille kuuluvan tai tällaises-
ta pankista viranomaisen päätöksellä erotetun 
omaisuuden tai vastuiden ostaminen tai muu 
hankkiminen ja hoitaminen sekä myyminen 
tai muu luovuttaminen. Edellisen vuosikym-
menen pankkikriisin hoitamisessa tarvitut 
omaisuudenhoitoyhtiöt olivat Omaisuuden-
hoitoyhtiö Arsenal Oy, sen tytäryhtiö Omai-
suudenhoitoyhtiö Arsenal SSP Oy ja Omai-
suudenhoitoyhtiö Arsenal-Silta Oy. 
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Vaikka valtion vakuusrahastosta annetun 
lain ensisijaisena tarkoituksena on rahoitus-
markkinoiden järjestelmäriskin kannalta 
merkityksellisten talletuspankkien vakavarai-
suuden turvaaminen, lakiin sisältyvät jousta-
vat tukivaltuudet mahdollistavat myös taka-
uksen antamisen talletuspankin hyväksi 
Suomen Pankille tilanteessa, jossa keskus-
pankki on päättänyt omien tehtäviensä hoi-
tamiseksi myöntää pankille sen maksuval-
miuden turvaamiseksi luottoa eikä pankilla 
ole antaa luotolle Euroopan keskuspankkijär-
jestelmässä tällaiselle hätärahoitukselle edel-
lytettyä vakuutta. Suomen Pankista annetun 
lain (214/1998) 7 §:n mukaan Suomen Pan-
killa on oltava luotonannossaan riittävät va-
kuudet. 

Lain 11 §:n mukaan pankin vakuusrahas-
tolle myönnettävä tukilaina tai vakuusrahas-
tolle annettava takaus myönnetään vakuusra-
haston hakemuksesta. Lainan tai takauksen 
myöntämisen edellytyksenä on, että vakuus-
rahastoon kuuluva yksi tai useampi pankki 
on joutunut sellaisiin taloudellisiin vaikeuk-
siin, että avustuslainan tai avustuksen myön-
täminen kysymyksessä olevasta vakuusrahas-
tosta on pankin toiminnan ja rahoitusmarkki-
noiden turvaamiseksi tarpeellista eivätkä va-
kuusrahaston omat varat tarkoitukseen riitä. 
Laissa ei ole nimenomaista säännöstä vaadit-
tavasta hakemuksesta silloin, kun yksittäinen 
pankki tai omaisuudenhoitoyhtiö on päätynyt 
hakemaan Valtion vakuusrahastolta rahoitus-
tukea. Nimenomaisen säännöksen puuttues-
sakin on kuitenkin selvää, että vakuusrahasto 
ei voi ryhtyä tukitoimiin ilman asianmukaista 
hakemusta. 

Lakiin vuonna 1996 tehtyjen muutosten 
jälkeen kriisipankkien tukitoimista päättää 
yleensä valtioneuvoston yleisistunto. Valtio-
neuvosto tekee tukipäätökset Valtion vakuus-
rahaston varojen tai valtion talousarviossa 
myönnettyjen määrärahojen ja valtuuksien 
puitteissa. 

Laissa valtion vakuusrahastosta ei 1990-
luvun pankkikriisin kestäessä ollut nimen-
omaisia säännöksiä omistajanvastuun toteut-
tamisesta. Vakuusrahaston hallintoneuvoston 
hyväksymät pankkituen yleiset ehdot ja 
eduskunnan asiassa antamat kannanotot kui-
tenkin edellyttivät selkeästi, että tuettavan 
pankin omistajat eivät saa hyötyä pankille 

annetusta valtion tuesta. Käytännössä mene-
teltiin niin, että tuen ehdoksi asetettiin tuetta-
vien pankkien taseiden mukaisten tappioiden 
kattaminen osakepääomaa alentamalla ja tä-
män jälkeen omien varojen määrän korotta-
minen valtiolle suunnatuilla osakeanneilla ja 
pääomalainoilla. Toimenpiteen seurauksena 
valtio sai määräysvallan tuetuissa pankeissa. 

Omistajanvastuun toteuttamista koskevat 
nimenomaiset säännökset otettiin valtion va-
kuusrahastosta annettuun lakiin vuonna 
2001. Lakia muutettiin 28 päivänä joulukuuta 
2001 annetulla lailla (1508/2001) siten, että 
pankkituen ehdoksi on asetettava joko kerty-
neiden tappioiden kattaminen pankin sidotus-
ta pääomasta tai osakkeiden lunastaminen 
käyvästä arvosta valtiolle ennen pankkituen 
antamista. Lakiin lisätyn 12 a §:n mukaan tu-
kea tarvitsevan pankin vahvistetun taseen 
osoittamat tappiot katetaan ennen tuen myön-
tämistä osakepääomaa ja pääomalainojen 
määrää alentamalla ja pankin osakepääomaa 
korotetaan osakkeenomistajien merkintäoi-
keudesta poiketen tuen määrällä Valtion va-
kuusrahastolle tai laissa tarkoitetulle omai-
suudenhoitoyhtiölle suunnatulla osakeannil-
la. Muu kuin osakeyhtiömuotoinen pankki 
voidaan vaatia muutettavaksi osakeyhtiöksi. 

Lain 12 b §:n mukaan tuen kohteena olevan 
pankin osakkeet ja pääomalainat voidaan 
osakeyhtiölaissa säädettyä menettelyä nou-
dattaen lunastaa täyttä korvausta vastaan 
Valtion vakuusrahastolle tai omaisuudenhoi-
toyhtiölle. Lunastus tapahtuu Keskuskauppa-
kamarin lunastuslautakunnan valitsemien vä-
limiesten määräämästä käyvästä hinnasta. 
Lunastushinta on lunastusmenettelyä edeltä-
vän ajankohdan käypä hinta tai tarjoushinta, 
jos lunastusta on edeltänyt arvopaperimark-
kinalain (495/1989) mukainen julkinen osto-
tarjous. Lunastuspäätös tehdään valtioneu-
voston yleisistunnossa. Päätöksen edellytyk-
senä on, että valtion etu ei ole riittävästi tur-
vattavissa lain 12 a §:n mukaisesti ja että 
osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta ei 
poiketa ilman painavaa syytä. 
 
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta 
keskeyttämisestä 

Mainittujen valtion vakuusrahastosta an-
nettuun lakiin tehtyjen täydennysten kanssa 
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samanaikaisesti säädettiin erityinen laki talle-
tuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyt-
tämisestä (1509/2001). Laki korvasi asiaa 
koskeneet liikepankkilakiin (1269/1990), 
säästöpankkilakiin (1270/1990) ja osuus-
pankkilakiin (1271/1990) sisältyneet sään-
nökset. Voimassa olevien säännösten mu-
kaan pankin toiminta voidaan tilapäisesti 
keskeyttää valtiovarainministeriön päätöksel-
lä enintään kuuden kuukauden ajaksi, jos 
toiminnan jatkaminen vakavasti vahingoittai-
si rahoitusmarkkinoiden vakautta, maksujär-
jestelmien häiriötöntä toimintaa tai velkojien 
etua. Pankin on viipymättä keskeytyspäätök-
sen jälkeen laadittava suunnitelma, josta käy 
ilmi, miten pankki aikoo tervehdyttää talou-
dellisen asemansa, taikka mikäli tällaisia 
toimenpiteitä ei voida esittää, miten pankki 
aikoo lopettaa toimintansa. Valtiovarainmi-
nisteriö voi erityisestä syystä tehdä päätöksen 
keskeytyksen jatkamisesta enintään yhdellä 
kuukaudella kerrallaan, kuitenkin enintään 
siihen saakka, kun kuusi kuukautta on kulu-
nut ensimmäisen päätöksen antamisesta. Jos 
pankki ei laadi suunnitelmaa määräajassa tai 
ei suunnitelmassa esitä todennäköisesti riittä-
viä tervehdyttämistoimenpiteitä, valtiova-
rainministeriö voi esittää Finanssivalvonnalle 
pankin toimiluvan peruuttamista. 
 
 
Arvopaperimarkkinalaki 

Arvopaperimarkkinalain 3 luvun 11 §:n 
mukaan valtiovarainministeriö voi peruuttaa 
kokonaan tai osittain arvopaperipörssin toi-
miluvan muun muassa, jos toiminnassa on 
olennaisesti rikottu lakia tai asetusta tai vi-
ranomaisten niiden nojalla antamia määräyk-
siä, toimiluvan ehtoja tai arvopaperipörssin 
sääntöjä. Luvun 12 §:n mukaan valtiova-
rainministeriö voi määrätä arvopaperipörssin 
toiminnan keskeytettäväksi määräajaksi, jos 
arvopaperipörssin toiminnassa on todettu tai-
tamattomuutta tai varomattomuutta taikka jos 
arvopaperipörssissä julkisen kaupankäynnin 
kohteena olevien arvopaperien vaihdanta on 
häiriintynyt, ja on ilmeistä, että toiminnan 
jatkaminen on omiaan vakavasti vahingoit-
tamaan arvopaperimarkkinoiden vakautta tai 
sijoittajien asemaa. Luvun 14 §:n 4 momen-
tin nojalla valtiovarainministeriö voi julkisen 

kaupankäynnin luotettavuuden ja tasapuoli-
suuden turvaamiseksi määrätä vahvistamis-
saan säännöissä olevien määräysten sisältöä 
muutettavaksi tai täydennettäväksi. 

Lain 4 a luvun 3 §:n mukaan valtiovarain-
ministeriö voi peruuttaa kokonaan tai osittain 
selvitysyhteisön toimiluvan muun muassa, 
jos yhteisön toiminnassa on olennaisesti ri-
kottu lakia tai asetusta tai viranomaisten nii-
den nojalla antamia määräyksiä, toimiluvan 
ehtoja tai selvitysyhteisön yhtiöjärjestystä 
taikka sääntöjä. Ministeriö voi myös rajoittaa 
määräajaksi selvitysyhteisön toimiluvan mu-
kaista toimintaa, jos yhteisön toiminnassa on 
todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta 
tai jos on ilmeistä, että yhteisön toiminta vaa-
rantaa rahoitusmarkkinoiden vakautta tai si-
joittajien taikka selvitysosapuolten etua. Mi-
nisteriö voi lisäksi Finanssivalvonnan esityk-
sestä määrätä selvitysyhteisön harjoittaman 
selvitystoiminnan keskeytettäväksi määrä-
ajaksi tai toistaiseksi, jos selvitystoiminta on 
häiriintynyt siten, että sen jatkaminen voi va-
hingoittaa sijoittajien tai selvitysosapuolten 
etua. Valtiovarainministeriöllä on oikeus an-
taa määräyksiä selvitystoiminnan järjestämi-
sestä sinä aikana, jonka selvitysyhteisön toi-
minta on keskeytettynä. 

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 a §:n 
mukaan Finanssivalvonta voi määrätä, että 
arvopaperien yleisölle tarjoamista tai julkisen 
kaupankäynnin kohteeksi ottamista lykätään 
enintään kymmenellä perättäisellä pankki-
päivällä kerrallaan. Lykkäys voidaan määrä-
tä, jos Finanssivalvonnalla on perusteltu syy 
epäillä, että arvopaperin tarjoaja tai sen julki-
sen kaupankäynnin kohteeksi hakija taikka 
se, joka toimeksiannon nojalla huolehtii tar-
jouksesta tai julkisen kaupankäynnin koh-
teeksi hakemisesta, toimii 2 luvun yleisölle 
tarjoamista tai 3 luvun julkisen kaupankäyn-
nin kohteeksi ottamista koskevien säännösten 
vastaisesti. Finanssivalvonta voi lisäksi mää-
rätä arvopaperipörssin tai monenkeskisen 
kaupankäynnin järjestäjän keskeyttämään 
kaupankäynnin arvopaperilla enintään kym-
meneksi perättäiseksi pankkipäiväksi kerral-
laan. Keskeytys voidaan määrätä, jos Finans-
sivalvonnalla on perusteltu syy epäillä, että 
kaupankäynnissä tai arvopaperia koskevassa 
tiedonantovelvollisuudessa toimitaan vastoin 
lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai 
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määräyksiä taikka julkisen kaupankäynnin tai 
monenkeskisen kaupankäynnin sääntöjä. 
 
 
 
Laki Finanssivalvonnasta 

Finanssivalvonnan yleisistä toimivaltuuk-
sista säädetään Finanssivalvonnasta annetus-
sa laissa (878/2008). Finanssivalvonta voi 
lain 33 §:n nojalla kieltää valvottavan tai 
muun finanssimarkkinoilla toimivan tekemän 
päätöksen tai valvottavan tai muun finanssi-
markkinoilla toimivan suunnitteleman toi-
menpiteen toteutuksen taikka velvoittaa val-
vottavan tai muun finanssimarkkinoilla toi-
mivan lopettamaan toiminnassaan sovelta-
mansa menettelyn, jos päätös, toimenpide tai 
menettely on ristiriidassa valvottavaan tai 
muuhun finanssimarkkinoilla toimivaan so-
vellettavien finanssimarkkinoita koskevien 
säännösten tai niiden nojalla annettujen mää-
räysten, toimiluvan ehtojen taikka valvotta-
van tai muun finanssimarkkinoilla toimivan 
toimintaa koskevien sääntöjen kanssa. 

Jos Finanssivalvonta katsoo, ettei toimilu-
pavalvottava ole tilinpäätöksessään merkin-
nyt varojaan oikeaan arvoon taikka kirjanpito 
ei muutoin anna oikeaa ja riittävää kuvaa 
valvottavan taloudellisesta asemasta, Finans-
sivalvonta voi lain 30 §:n mukaan rajoittaa 
tämän voitonjakokelpoisten varojen käyttöä 
muuhun tarkoitukseen kuin valvottavan va-
kavaraisuuden vahvistamiseen sekä muuta 
varojen jakamista osakkeen- tai osuuden-
omistajille, jos varojen jakaminen voisi vaa-
rantaa vakavasti finanssimarkkinoiden val-
vonnalle lain 1 §:ssä säädettyjen tavoitteiden 
toteutumisen. 

Finanssivalvonta voi asettaa asiamiehen 
valvomaan toimilupavalvottavan toimintaa, 
jos toimilupavalvottavan asiain hoidossa on 
esiintynyt taitamattomuutta, varomattomuut-
ta tai väärinkäytöksiä taikka muu erityinen 
syy sitä edellyttää. 

Finanssivalvonta voi lain 27 §:n nojalla ra-
joittaa määräajaksi valvottavan toimiluvan 
mukaista toimintaa tai, jos muu viranomai-
nen on toimivaltainen toimilupaviranomai-
nen, esittää tälle toimiluvan mukaisen toi-
minnan rajoittamista, muun muassa jos val-
vottavan hoidossa on todettu taitamattomuut-

ta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että 
toiminnan jatkaminen vaarantaisi vakavasti 
finanssimarkkinoiden valvonnalle lain 1 
§:ssä säädettyjen tavoitteiden toteutumisen. 

Finanssivalvonta voi lain 26 §:n mukaan 
peruuttaa valvottavan toimiluvan tai, jos muu 
viranomainen on toimivaltainen toimilupavi-
ranomainen, esittää tälle toimiluvan peruut-
tamista, muun muassa jos finanssimarkkinoi-
den valvonnalle 1 §:ssä säädettyjen tavoittei-
den toteutumista ei voida riittävästi turvata 
rajoittamalla valvottavan toimintaa 27 §:n 
mukaisesti tai muilla lain mukaisilla toimen-
piteillä ja valvottava ei ole kyennyt sille ase-
tetussa määräajassa suorittamaan talletus-
pankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämi-
sestä annetun lain 11 §:ssä tarkoitetussa toi-
menpidesuunnitelmassa tai rahoitus- ja va-
kuutusryhmittymien valvonnasta annetun 
lain 25 §:ssä tarkoitetussa ryhmittymän va-
kavaraisuuden tervehdyttämissuunnitelmassa 
esitettyjä toimenpiteitä taikka jos tällaisen 
suunnitelman toteuttaminen on laiminlyöty. 

Finanssivalvonta voi peruuttaa valvottavan 
toimiluvan tai esittää toimiluvan peruuttamis-
ta myös, jos valvottavan toiminnassa on 
olennaisesti rikottu finanssimarkkinoita kos-
kevia säännöksiä tai viranomaisen niiden no-
jalla antamia määräyksiä, toimiluvan ehtoja 
tai valvottavan toimintaa koskevia sääntöjä. 
 
 
 
 
2.2 Kansainvälinen kehitys ja ulkomai-

nen lainsäädäntö 

Euroopan unionin säännökset pankkituesta 

Euroopan unionissa ei ole erityisiä pankki-
tukea koskevia säännöksiä, vaan pankkitukea 
koskevat EU:n valtiontukia koskevat määrä-
ykset ja säännökset. Euroopan yhteisön pe-
rustamissopimuksen 87 ja 88 artiklat (aikai-
semmin 92 ja 93 artiklat) kieltävät valtiontu-
et, jotka vääristävät tai uhkaavat vääristää 
kilpailua yhteismarkkinoilla. Kiellettyä valti-
ontukea ei ole tuki jäsenvaltion taloudessa 
olevan vakavan häiriön poistamiseen (87 ar-
tiklan 3 kohdan b alakohta). Komissio seuraa 
88 artiklan mukaan jäsenvaltioiden valtion-
tukijärjestelmiä. Komissio voi artiklan nojal-
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la päättää, että tuki ei sovellu yhteismarkki-
noille, jolloin jäsenvaltion on komission aset-
tamassa määräajassa poistettava tuki tai muu-
tettava sitä. Jos jäsenvaltio ei noudata komis-
sion päätöksiä asiassa, komissio voi perusta-
missopimuksen 88 artiklan 2 kohdan nojalla 
saattaa asian yhteisön tuomioistuimen käsi-
teltäväksi. 

Neuvosto on antanut asetuksen (EY) N:o 
659/1999 Euroopan yhteisön perustamisso-
pimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista 
yksityiskohtaisista säännöistä. Asetuksen 2 
artiklan mukaan jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle riittävän ajoissa suunnitelmista 
myöntää uutta tukea. Komissio tutkii ilmoi-
tuksen heti sen saatuaan. Jos komissio alus-
tavan tutkimuksen jälkeen toteaa, että ilmoi-
tettu toimenpide sopii yhteismarkkinoille, se 
päättää, että tuki soveltuu yhteismarkkinoille 
(asetuksen 4 artiklan 3 kohta). Jos komissio 
alustavan tutkimuksen jälkeen epäilee tuen 
soveltuvuutta yhteismarkkinoille, se aloittaa 
asetuksessa säännellyn muodollisen tutkin-
tamenettelyn (4 artiklan 4 kohta). Komission 
on tehtävä 4 artiklassa mainitut päätökset 
kahden kuukauden kuluessa jäsenvaltion il-
moituksen saatuaan. Jos komissio toteaa 
muodollisen tutkimuksen jälkeen, ettei kyse 
ole kielletystä valtiontuesta, se tekee asiassa 
päätöksen, että tuki sopii yhteismarkkinoille 
(7 artiklan 3 kohta). Myönteiselle päätökselle 
voidaan artiklan 5 kohdan mukaan asettaa 
ehtoja. Jos komissio katsoo, että tuki ei so-
vellu yhteismarkkinoille, se kieltää tuen 
myöntämisen (artiklan 5 kohta). 

Komissio julkisti kesällä 2004 tiedonannon 
yhteisön suuntaviivoista valtiontuesta vaike-
uksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja 
rakenneuudistuksiksi (2004/C 244/02). Vai-
keuksissa olevana yrityksenä pidetään yritys-
tä, joka ei omilla taikka omistajilta tai lainan-
antajilta saaduilla varoilla pysty pysäyttä-
mään tappiollista kehitystä, joka johtaa lähes 
varmasti yrityksen toiminnan loppumiseen 
lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, jos vi-
ranomaiset eivät puutu tilanteeseen. Suunta-
viivojen mukaan valtiontukea voidaan myön-
tää kuudeksi kuukaudeksi luottona tai taka-
uksina, jotka tulee jakson lopussa maksaa ta-
kaisin tai peruuttaa. Peruuttamattomat osake-
pääomasijoitukset ovat kiellettyjä. Tukea saa 
myöntää vain sen verran, että yritys voi jat-

kaa toimintaansa. Säännökset rajaavat pan-
keille myönnettävän tuen käytännössä vain 
maksuvalmiuden ylläpitoa varten annetta-
vaan tukeen. 

Vuoden 2007 kesästä alkaen komissio on 
käsitellyt useita pankkitukitapauksia ja pää-
sääntöisesti antanut niissä myönteisen pää-
töksen. 

Komissio julkisti 13 päivänä lokakuuta 
2008 tiedonannon valtiontukia koskevien 
toimien soveltamisesta vallitsevan maailman-
laajuisen finanssikriisin yhteydessä. Nykyi-
sessä erittäin vaikeassa tilanteessa useat Eu-
roopan unionin jäsenvaltiot ovat yksipuolisin 
päätöksin päättäneet tukea pankkisektorei-
taan tai yksittäisiä pankkeja. Komission tie-
donannon tavoitteena on osaltaan auttaa jä-
senvaltioita toteuttamaan yhteisesti sovittuja 
periaatteita pankkien tukemisessa ja luotta-
muksen palauttamisessa rahoitusmarkkinoille 
siten, että myös valtiontukea koskevat peri-
aatteet otetaan huomioon. 

Tiedonannon tulkintalinjaukset perustuvat 
komission vuoden 2004 kannanottoon ja Eu-
roopan yhteisöjen tuomioistuimen valtiontu-
kien tulkintaa koskeviin päätöksiin. Tiedon-
annossa korostetaan erityisesti, että tuen pitää 
olla määräaikaista ja selkeästi kohdennettua 
sekä määrältään rajattua. Lisäksi tiedonan-
nossa painotetaan tukitoimien vastikkeelli-
suutta. Jos jäsenvaltion suunnittelema valti-
ontuki on tiedonannossa esitettyjen periaat-
teiden mukainen ja komission päätös asiassa 
on tarpeen saada kiireellisenä, komissio il-
moittaa antavansa päätöksensä vuorokaudes-
sa. 

Euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden 
sekä Ison-Britannian hallitusten ja valtioiden 
päämiehet antoivat 12 päivänä lokakuuta 
2008 julistuksen yhteisistä toimenpiteistä ra-
hoitusmarkkinoiden vakauden palauttamisek-
si. Yhteisen ohjelman avulla pyritään mah-
dollisimman pitkälti samanlaisiin toimenpi-
teisiin eri jäsenvaltioissa. Julistuksen keskei-
senä tavoitteena on turvata pankkien maksu-
valmius, varainhankinta ja vakavaraisuus 
tarvittaessa valtion takauksin ja pääomasijoi-
tuksin. Eurooppa-neuvosto antoi 16 päivänä 
lokakuuta 2008 tukensa euroalueen jäsenval-
tioiden sopimille toimenpiteille ja kannusti 
kaikkia jäsenvaltioita toteuttamaan sovitut 
toimenpiteet. 
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Ruotsi 

Ruotsin valtiopäivät hyväksyi 29 päivänä 
lokakuuta 2008 hallituksen esityksen Ruotsin 
rahoitusjärjestelmän vakautta edistävistä 
toimenpiteistä (2008/09:61 Stabilitetsstär-
kande åtgärder för det svenska finansiella 
systemet). 

Markkinoiden vakautta vahvistavat toi-
menpiteet muodostavat kokonaisuuden, jo-
hon ensinnäkin kuuluu hallituksen asetus 
ruotsalaisille luottolaitoksille annettavista va-
rainhankinnan takauksista (Förordning om 
statliga garantier till banker m.fl.). Asetus 
tuli voimaan 30 päivänä lokakuuta 2008. 

Takaus koskee luottolaitosten erääntyviä 
velkasitoumuksia 1 päivän syyskuuta 2008 ja 
30 päivän huhtikuuta 2009 välisenä aikana. 
Hallitus voi tarvittaessa pidentää takauksen 
voimassaoloaikaa 31 päivään joulukuuta 
2009 asti. 

Ruotsin valtiopäivät hyväksyi takausjärjes-
telyn ohella myös hallituksen esityksen uu-
deksi laiksi valtion tuesta yksittäiselle luotto-
laitokselle, tuen vastikkeeksi mahdollisesti 
saatavista osakkeista ja tuen rahoittamista 
varten perustettavasta rahastosta (Förslag till 
lag om statligt stöd till kreditinstitut). Tuki 
voidaan myöntää joko takauksina, osakepää-
omasijoituksina tai muilla keinoilla. Laki tuli 
voimaan 28 päivänä lokakuuta 2008. 

Ruotsin Valtiokonttori valmistelee esityk-
set osakepääomasijoituksina annettavaksi tu-
eksi hallituksen hyväksyttäväksi. Tuen ehto-
na on muun muassa, että luottolaitoksen 
omistajat vastaavat ensisijaisesti tappioista. 
Osakepääomasijoituksena annettavan tuen 
vastikkeeksi valtio saa ensisijaisesti luottolai-
toksen etuoikeutettuja ja äänivaltaisia osak-
keita (preferensaktier med stark rösträtt). 

Valtiolla on lain mukaan myös oikeus tiet-
tyjen edellytysten täyttyessä lunastaa luotto-
laitoksen kaikki osakkeet. Näin voisi tapah-
tua, jos sillä olisi erityistä merkitystä yleisen 
edun kannalta ja jos tuettava luottolaitos tai 
sen omistajat eivät hyväksy tarjottavan tuen 
ehtoja, jotka on välityslautakunnassa (Pröv-
ningsnämden för stöd till kreditinstitut) to-
dettu kohtuullisiksi, tai noudata tehdyn sopi-
muksen ehtoja. Lunastusoikeus toteutuu 
myös, jos luottolaitoksen vakavaraisuus las-
kee alle neljäsosaan laissa määritellystä vä-

himmäistasosta. Jos lunastustilanteessa syn-
tyy erimielisyyttä lunastettavien osakkeiden 
arvosta, tulee se määritellä oletuksella, että 
luottolaitos ei olisi saanut valtion tukea. 

Lain säännösten mukaan tullaan perusta-
maan vakausrahasto (Stabilitetsfond), jonka 
tarkoituksena on tukea vaikeuksissa olevia 
pankkeja. Rahaston varat tulevat koostumaan 
takausjärjestelyyn osallistuvilta pankeilta ke-
rättävistä takausmaksuista sekä valtion 
15 miljardin kruunun (noin 1,5 miljardin eu-
ron) sijoituksesta. Talletussuojarahaston va-
rat (noin 18 miljardia kruunua) tullaan myös 
siirtämään vakausrahastoon, jota hallinnoi 
Ruotsin valtiokonttori. Tavoitteena on, että 
siinä vaiheessa kun palataan niin sanottuihin 
normaaliaikoihin, kaikille pankeille Ruotsis-
sa määritellään vuotuinen pakollinen maksu 
vakausrahastoon. Rahastolla on rajoittamaton 
luotonotto-oikeus, jos sen varat eivät riitä. 
Rahaston tavoitetaso on 15 vuoden aikajän-
teellä 2,5 % bruttokansantuotteen arvosta. 
 
Tanska 

Tanskassa hallitus antoi rahoitusjärjestel-
män vakauttamista koskevan esityksen val-
tiopäiville 8 päivänä lokakuuta 2008. Valtio-
päivät hyväksyi esityksen 10 päivänä loka-
kuuta ja laki taloudellisesta vakaudesta (lov 
om finansiel stabilitet) tuli voimaan 11 päi-
vänä lokakuuta 2008. Laki perustuu Tanskan 
hallituksen ja maan pankkiyhdistyksen 5 päi-
vänä lokakuuta 2008 tekemään sopimukseen 
Tanskan rahoitusjärjestelmän vakauden pa-
lauttamiseksi. Lailla perustettu järjestely on 
määräaikainen ja se päättyy 30 päivänä syys-
kuuta 2010. 

Sopimuksen ja lain mukaan valtio ensinnä-
kin antaa ehdottoman takauksen talletus-
suojan ylittäville talletuksille ja pankkien 
muille vakuudettomille veloille. Toiseksi 
laissa säädetään sopimuksessa sovitun mu-
kaisesti selvitystilaan mahdollisesti joutuvia 
pankkeja koskevasta järjestelystä. Valtio pe-
rustaa omaisuudenhoitoyhtiön (Afviklings-
selskabet). Yhtiö vastaa lain tarkoittaman tal-
letuksille ja vakuudettomille velkojille anne-
tun takauksen toteuttamisesta sekä vakava-
raisuusongelmiin joutuneen pankin terveh-
dyttämistoimista laissa säädetyllä tavalla. 
Yhtiö voi ottaa lainaa toimintansa rahoitta-
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miseksi. Lain tarkoittamaan järjestelyyn osal-
listuvat pankit vastaavat omalta osaltaan 
omaisuudenhoitoyhtiön velvoitteista. Pank-
kien yhteenlaskettu osuus omaisuudenhoito-
yhtiön vastuista on 35 miljardia Tanskan 
kruunua (noin 4,7 miljardia euroa), mikä vas-
taa noin kahta prosenttia Tanskan bruttokan-
santuotteen arvosta. 
 
 
Iso-Britannia 

Ison-Britannian pankkitukea koskeva jul-
kinen keskustelu sai uutta vauhtia Northern 
Rock –pankin vaikeuksien johdettua viran-
omaisten tukitoimiin syksyllä 2007. Ison-
Britannian valtiovarainministeriö, keskus-
pankki ja rahoitusmarkkinoita valvova viran-
omainen (Financial Services Authority, FSA) 
julkistivat kolme rahoitusmarkkinoiden va-
kautta ja pankkitukea koskevaa asiakirjaa 
(lokakuussa 2007, tammikuussa 2008 ja hei-
näkuussa 2008). 

Helmikuussa 2008 parlamentti hyväksyi 
määräaikaisen, vuoden 2009 helmikuuhun 
voimassa olevan lain (Banking (Special Pro-
visions) Act), jolla valtiovarainministeriölle 
annettiin valtuudet Ison-Britannian rahoitus-
markkinoiden vakauden turvaamiseksi siirtää 
yritysten, joilla on oikeus vastaanottaa talle-
tuksia, liikkeeseen laskemat arvopaperit tai 
yritysten omaisuus, oikeudet ja vastuut kes-
kuspankille, valtiovarainministeriölle, kes-
kuspankin tai ministeriön täysin omistamalle 
yhtiölle tai muulle yhtiölle laissa säädettyä 
korvausta vastaan. 

Hallitus antoi parlamentille 7 päivänä loka-
kuuta 2008 esityksen (Banking Bill 2008) py-
syväksi pankkikriisin hoitamista koskevaksi 
lainsäädännöksi. Uudessa laissa säädetään 
erityisestä pankkitukijärjestelystä (Special 
Resolution Regime, jäljempänä SRR). Sen li-
säksi laissa säädetään pankkien selvitystila- 
ja konkurssimenettelystä sekä erityisestä 
asiamiesmenettelystä tilanteissa, joissa osa 
pankin liiketoiminnasta on ollut SRR-toimien 
kohteena. 

SRR antaa viranomaisille valtuudet tarvit-
taessa puuttua taloudellisiin vaikeuksiin jou-
tuneen pankin toimintaan. Laissa säädetään 
eri viranomaisten vastuista ja valtuuksista 
kriisin hoidossa. Keskeiset viranomaiset ovat 

valtiovarainministeriö, keskuspankki ja val-
vontaviranomainen (FSA), joiden tulee olla 
läheisessä yhteistyössä kriisin ratkaisemisek-
si. Valtiovarainministeriö antaa lakia täyden-
tävät tarkemmat säännökset (code of practi-
ce) toimivaltuuksien tavoitteista ja käyttämi-
sestä. 

SRR:n tavoitteena on turvata rahoitusjär-
jestelmän vakaus ja siten yleisön luottamuk-
sen säilyminen rahoitusjärjestelmään, turvata 
tallettajien asema sekä suojata julkisia varoja. 
Jos pankki on vaikeuksissa eikä pysty tai to-
dennäköisesti ei tule täyttämään vakavarai-
suudelle ja maksuvalmiudelle säädettyjä vä-
himmäisvaatimuksia, rahoitusmarkkinoita 
valvova viranomainen FSA voi määritellä 
pankin kriisipankiksi, jolloin viranomaiset 
voivat soveltaa pankkiin SRR-valtuuksia. 

SRR sisältää kolme eri valtuutta kriisipan-
kin toiminnan vakauttamiseksi (stabilisation 
powers): keskuspankki myy pankin tai osan 
siitä yksityiselle ostajalle, pankin liiketoimin-
ta siirretään kokonaan tai osin keskuspankin 
täysin omistamalle omaisuudenhoitoyhtiölle 
(bridge bank) taikka valtiovarainministeriö 
ottaa pankin väliaikaisesti julkiseen omituk-
seen. 

Pankin ottaminen julkiseen omistukseen 
voi tapahtua vain, jos rahoitusmarkkinoiden 
vakaus on vakavasti uhattuna eikä aikaa ole 
riittävästi muiden SRR:n toimenpiteiden 
käynnistämiseksi tai jos kriisipankin tukemi-
seksi annetut julkiset varat ovat vaarassa. 
Pankin koko osakekanta siirretään tällöin 
valtiolle ja omistajille maksetaan korvaus 
riippumattoman ulkopuolisen arvion perus-
teella. Maksettavan korvauksen määräyty-
misperiaatteet säädetään laissa. 

Laissa säädetään myös pankkien selvitysti-
la- ja konkurssimenettelystä. Sääntelyn tar-
koituksena on nopeuttaa suojattujen talletus-
ten korvaamista asiakkaille sekä pankin pur-
kamista. 

Ison-Britannian hallitus on rahoitusmark-
kinoiden kriisin kärjistyessä ja estääkseen 
suurimpien pankkien ajautumisen kriisipan-
keiksi esitellyt laajan pankkitukiohjelman. 
Ohjelma koostuu keskuspankin maksuval-
miustuesta, pankkien vakavaraisuutta ja luo-
tonantomahdollisuuksia vahvistavasta pää-
omatuesta sekä takauksista pankkien lainan-
otolle. Annettavan enintään 50 miljardin 
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punnan määräisen pääomatuen vastikkeeksi 
valtio saisi etuoikeutettuja tai äänivaltaisia 
osakkeita pankeista. Valtion takausten käyttö 
olisi pankeille maksullista. 
 
 
Eräät muut Euroopan valtiot 

Myös useissa muissa Euroopan valtioissa 
pankkien tilanne on heikentynyt siinä määrin, 
että hallitukset ovat päättäneet erilaisista tu-
kitoimista. Toimintavaihtoehtoja ovat olleet 
pankkien haltuunotto valtiolle, niihin tehtävät 
valtion pääomasijoitukset, valtiontakaukset 
pankkien varainhankinnalle sekä valtion ra-
hoittamat rahastot, joihin siirrettäisiin on-
gelmaluottoja pankkien taseista. Vaihtoehtoja 
on myös yhdistelty ohjelmaksi, kuten Isossa-
Britanniassa. 

Saksassa liittotasavallan hallitus on päättä-
nyt tukitoimista rahoitussektorille. Suunni-
telman mukaan valtio varautuu sijoittamaan 
80 miljardia euroa pääomaa pankkeihin. Oh-
jelmaan kuuluu myös 20 miljardin euron va-
raus pankkien mahdollisten tulevien tappioi-
den kattamiseksi. 

Ranskassa pankkien mahdollista pääoma-
tukea varten varataan 40 miljardia euroa. Tu-
en myöntämistä varten perustetaan erityinen 
yhtiö, jonka toiminnan valtio takaa. Yhtiö 
myöntää pankeille pääomalainoja. 

Italiassa valtiovarainministeriö on saanut 
valtuudet osallistua italialaisten pankkien 
pääomittamiseen ja takaamiseen. Tuen ehto-
na on tukea hakevan pankin kolmivuotinen 
vakautusohjelma ja selvitys pankin osingon-
jakopolitiikasta. Ministeriö voi lisäksi antaa 
takauksen keskuspankille, italialaisille pan-
keille taikka niiden ulkomaisille sivukontto-
reille tai tytäryhtiöille myönnettävää hätära-
hoitusta varten.  

Espanjan hallitus on ilmoittanut 30 miljar-
din euron rahaston perustamisesta. Rahasto 
voidaan myöhemmin korottaa 50 miljardiin 
euroon. Rahaston varoja voitaisiin käyttää 
hyvälaatuisten saatavien ostamiseen pankki-
en taseista. 

Alankomaiden hallitus on päättänyt perus-
taa 20 miljardin euron rahaston, jota voidaan 
myöhemmin kasvattaa tarpeen vaatiessa. Ra-
haston varoilla on tarkoitus tukea pankkien 
maksuvalmiutta. Rahastosta voitaisiin tehdä 

myös pääomasijoituksia pankkeihin. Ehtona 
rahastosta saatavalle tuelle on, että tuettava 
pankki on toimintakykyinen. 

.Islannissa, jossa rahoitusmarkkinakriisi on 
saavuttanut kokonaistaloudellisen kriisin mit-
tasuhteet, hallitus on ottanut haltuunsa maan 
suurimmat pankit. Islannin parlamentti hy-
väksyi 6 päivänä lokakuuta 2008 erityisen 
valtuuslain (Lög um heimild til fjárveitingar 
úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á 
fjármálamarkaði o.fl.), jolla hallitukselle an-
nettiin laajat valtuudet järjestellä pankkien 
toimintaa ja omistusrakenteita. Valtiova-
rainministeriö voi lain nojalla muun muassa 
perustaa erityisen rahoituslaitoksen ja ottaa 
haltuunsa kokonaan tai osin rahoituslaitoksia 
tai konkurssipesiä. 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi 
useat jäsenvaltiot ovat sitoutuneet takaamaan 
yksityishenkilöiden talletukset täysimääräi-
sesti pankkien vähittäisvarainhankinnan tur-
vaamiseksi ja yleisen luottamuksen vahvis-
tamiseksi. 
 
 
3  Nykyti lan arvioint i  ja  keskeiset  

ehdotukset  

3.1 Pankkituen yleiset periaatteet ja eh-
dot 

Valtion vakuusrahaston hallintoneuvosto 
on hyväksynyt rahaston säännöt ja rahaston 
tukitoimien yleiset periaatteet. Vahvistettujen 
periaatteiden mukaan vakuusrahaston tuki-
toimet ovat mahdollisia vain, jos ne ovat pe-
rusteltuja rahoitusmarkkinoiden vakauden 
turvaamiseksi. Eduskunta on osaltaan asetta-
nut myönnettävälle tuelle ehtoja päättäessään 
valtion vakuusrahastosta annetun lain ja sii-
hen tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä 
pankkitukeen käytettävistä valtion talousar-
vion määrärahoista. 

Ehtojen mukaan pankkituen pitää olla 
avointa ja julkista. Pankkituen houkuttele-
vuus ja julkisten varojen sitoutuminen on py-
rittävä minimoimaan. Omistajien vastuu tuet-
tavassa pankissa on toteutettava niin laajalti 
kuin mahdollista. Julkisen vallan mahdolli-
suudet valvoa tuettavan pankin toiminnan 
tervehdyttämistä on varmistettava. Erityisesti 
on pyrittävä varmistumaan siitä, ettei tukea 



 HE 5/2009 vp  
  

 

12 

käytetä luottojen myöntämiseen tai eräänty-
neiden luottojen perimättä jättämiseen tavan-
omaisesta poikkeavin ehdoin. 

Pankkituen ehtojen tulee edistää pankkijär-
jestelmän toiminnan tehokkuutta ja mahdol-
listaa tarvittavien rakennemuutosten toteut-
taminen. Tukitoimien kilpailua vääristävä 
vaikutus on pyrittävä minimoimaan eikä tuki 
saa vääristää korkokilpailua. Lisäksi tuetta-
van pankin johdon palvelussuhteen ehtojen 
pitää olla kohtuulliset. 

Valtion vakuusrahaston tukitoimia koske-
vat yleiset ehdot ovat tarkoituksenmukaiset 
ja riittävän kattavat. Niitä tulisi voida sovel-
taa siinäkin tapauksessa, että pankki ei tekisi 
tukihakemusta tai se velvoitettaisiin teke-
mään hakemus. 
 
 
 
3.2 Säännösten muutostarve 

Koetun pankkikriisin jälkeen on toteutettu 
useita laajoja rahoitusjärjestelmän vakauteen 
ja mahdollisten tulevien rahoitusmarkkina-
kriisien hoitoon tähtääviä lainsäädäntötoi-
menpiteitä. Näihin lainsäädäntöhankkeisiin 
liittyvinä on valtion vakuusrahastosta annet-
tuun lakiin tehty useita muutoksia, mutta lain 
ajantasaisuus ja etenkin siihen sisältyvät vi-
ranomaisvaltuudet eivät ole toistaiseksi olleet 
kokonaisvaltaisen tarkastelun kohteina. 

Kokonaisarviona lain muutostarpeista voi-
daan todeta, että lakiin nyt sisältyvät tukival-
tuudet ovat varsin väljät ja sellaisina riittävän 
kattavat ajatellen myös mahdollisia tulevia 
pankkikriisejä. Tukipäätösten tekemistä, tu-
kiehtoja tai rahaston toiminnan rahoitusta, 
hallintoa taikka kirjanpitoa koskeviin lain 
säännöksiinkään ei liity välitöntä tarkistus-
tarvetta. Sen sijaan voimassa olevat säännök-
set eivät ole riittäviä ajatellen pankkituelle 
asetettavia vaatimuksia tuen houkuttelevuu-
den ja valtion tukivarojen minimoinnista, 
tarvittavien pankkitoiminnan rakennemuutos-
ten toteuttamisesta ja julkisen vallan mahdol-
lisuudesta valvoa pankin toiminnan terveh-
dyttämistä. Perusongelma on, että valtion va-
kuusrahastosta annetusta laista puuttuu ni-
menomainen säännös, jossa ilmaistaisiin sel-
keästi edellytykset ja julkisen vallan valtuu-
det puuttua omasta aloitteestaan järjestelmä-

riskin kannalta merkitykselliseksi katsotta-
van, vakavaraisuuskriisiin joutuneen pankin 
toimintaan. Julkisella vallalla on kuitenkin 
viime kädessä vastuu siitä järjestelmäriskistä, 
joka yksittäisen pankin selvitystilasta tai 
konkurssista voi aiheutua koko rahoitusjär-
jestelmälle. Julkisella vallalla on tämän 
vuoksi intressi siihen, että järjestelmäriskin 
kannalta merkittävä kriisipankki tulee ajoissa 
tukitoimia koskevan harkinnan kohteeksi. 

Tällaisen säännöksen olemassa oloa olisi 
pidettävä tarpeellisena myös siitä syystä, että 
järjestelmäriskin kannalta merkittävän pan-
kin johdolle ja omistajille ei tule antaa mah-
dollisuutta pitkittää tukihakemuksen jättä-
mistä johdolle ja omistajille julkiseen pank-
kitukeen liittyvien kielteisten seurausten pe-
lossa. Johto voi myös olettaa, että julkinen 
valta kriisitilanteessa pelastaa pankin kon-
kurssilta tai selvitystilalta ja tähän luottaen 
yrittää lisää rahoitusriskiä ottamalla välttää 
kriisin tai lykätä sitä. Tämä voi johtaa mer-
kittävään niin sanottuun moraalikato–
ongelmaan ja julkisista varoista maksettavan 
pankkituen tarpeettomaan kasvuun. 

Tuettavan pankin tervehdyttäminen ja, tu-
kitoimien edellyttäessä pankkisektoria kos-
kevia rakennemuutoksia, kriisin hoitamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet on myös voitava tar-
vittaessa toteuttaa pankin johdon ja omistaji-
en tahdosta riippumatta. Julkiset tukitoimet 
edellyttävät niin ikään, jollei muuhun ole eri-
tyistä syytä, että tuettavan pankin ja sen 
omistusyhteisön toimitusjohtaja ja hallituk-
sen tai johtokunnan jäsenet eroavat tehtävis-
tään. 

Tarvittavien toimintavaltuuksien saaminen 
viranomaisille voi vaatia pankin ottamista 
julkisen vallan omistukseen tai ainakin hal-
lintaan. Selkeimmin ja yksiselitteisimmin 
tämä olisi toteutettavissa siten, että Valtion 
vakuusrahastolle säädettäisiin oikeus tietty-
jen edellytysten täyttyessä ottaa viranomai-
sen kriisipankiksi katsoma pankki omistuk-
seensa. Osakeyhtiömuotoisen pankin osalta 
tämä merkitsisi sitä, että pankin yksityisessä 
omistuksessa olevat osakkeet lunastettaisiin 
valtion vakuusrahastosta annetun lain 
12 b §:n nojalla vakuusrahastolle. Osuuspan-
keissa ja säästöpankeissa lunastus voisi 
osakkeiden sijasta kohdistua näiden pankkien 
liiketoimintaan. 
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Viranomaisten kriisipankiksi katsoma 
pankki voitaisiin myös lakiin otettavin sään-
nöksin velvoittaa valtion vakuusrahastosta 
annetussa laissa tarkoitetun tukihakemuksen 
tekemiseen. Tässä vaihtoehdossa pankkia ei 
otettaisi välittömästi valtion omistukseen. 
Tukihakemuksesta voisi tosin seurata, lain 
säännökset ja vahvistetut pankkituen ehdot 
huomioon ottaen, että yksityisessä omistuk-
sessa olevat pankin osakkeet lunastetaan lain 
12 b §:n nojalla Valtion vakuusrahastolle. 

Kolmas harkittava vaihtoehto olisi, että tar-
vittava valtion vaikutusvalta hankittaisiin 
puuttumatta olemassa olevaan osakeomistuk-
seen. Valtion vakuusrahastolle säädettäisiin 
oikeus tiettyjen edellytysten täyttyessä ottaa 
viranomaisten kriisipankiksi katsoma pankki 
hallintaansa. Vakuusrahastolle annettaisiin 
lailla oikeus omistajien osakkeisiin liittyvät 
hallinnointioikeudet sivuuttaen käyttää krii-
sin hoitamisen ja pankin tervehdyttämistoi-
mien edellyttämässä laajuudessa osakkeisiin 
kuuluvaa päätösvaltaa. Olemassa olevaan 
osakeomistukseen ei muodollisesti puututtai-
si, mutta omistukseen liittyvä pankkitukieh-
tojen kannalta keskeinen päätösvalta siirtyisi 
rahoitusmarkkinaviranomaisille. Vaihtoehto 
olisi kuitenkin yhtiöoikeudellisesti erittäin 
ongelmallinen. Se merkitsisi osakeomistuk-
seen elimellisesti kuuluvien keskeisten hal-
linnointioikeuksien väliaikaista mitätöitymis-
tä ja siten omistuksen ja omistuksen kohdetta 
koskevan päätösvallan erottamista toisistaan. 
Onkin todennäköistä, että yhtiölainsäädännön 
keskeiset periaatteet ja Euroopan yhteisön 
lainsäädäntö huomioon ottaen tämä vaihtoeh-
to ei olisi toteutettavissa viranomaisvaltuuk-
siltaan riittävän kattavana siten, että sen puit-
teissa olisi saavutettavissa kriisinhoitoval-
tuuksien kannalta tyydyttävä lopputulos. 
Osuuspankkien ja säästöpankkien osalta tämä 
vaihtoehto edellyttäisi erityisiä säännöksiä 
valtion päätösvallasta tällaisissa pankeissa. 

Voimassa oleva lainsäädäntö sisältää lukui-
sia säännöksiä, joiden nojalla viranomainen, 
yleensä Finanssivalvonta valvontaviranomai-
sena ja eräissä tapauksissa valtiovarainminis-
teriö, voi puuttua voimakkaastikin yksittäisen 
rahoitusmarkkinoilla toimivan yrityksen toi-
mintaan. Yhteistä kaikille näille valtuuksille 
on, että viranomaistoimien kohteena voi olla 
vain yksittäinen yritys ja valtuuksien käytön 

perusteena ovat kyseisen yrityksen toimin-
nassa havaitut puutteet tai säännösten vastai-
nen toiminta taikka yrityksen merkittävät ta-
loudelliset ongelmat. 

Lainsäädännössä ei sen sijaan ole osoitettu 
viranomaisille toimivaltuuksia tilanteissa, 
joissa rahoitusmarkkinoiden vakaa toiminta 
tai markkinoilla toimivien toimintaedellytyk-
set vaarantuvat yritysten omista toimista 
riippumattomista syistä. Voimassa olevan 
lain lähtökohtana on, että rahoitusmarkki-
noilla toimivien yritysten toimilupaedelly-
tyksiä, johdon ammattitaitoa ja yrityksen va-
kavaraisuutta koskevat vaatimukset sekä ar-
vopaperien liikkeeseenlaskijaa koskevat tie-
donantovelvollisuudet ovat riittäviä turvaa-
maan rahoitusmarkkinoiden vakaan toimin-
nan. Viimeaikaiset asteittain pahentuneet on-
gelmat kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla 
osoittavat, että nykyisillä globaalisti integroi-
tuneilla markkinoilla yritysten omat toimet 
tai johdon ammattitaito eivät välttämättä riitä 
turvaamaan niiden toimintaedellytyksiä tai 
markkinoiden vakautta. Muutaman kansain-
välisesti keskeisessä asemassa olevan merkit-
tävän toimijan ongelmat vaikuttavat maail-
manlaajuisesti ja aiheuttavat valtioiden rajat 
ylittäviä seurauksia. 

Voimassa olevan lainsäädännön merkittä-
vänä puutteena onkin, että lainsäädäntöön ei 
sisälly valtuuksia, joiden nojalla viranomai-
set voisivat puuttua ennakoivasti rahoitus-
markkinoilla toimivien yritysten toimintaan 
tai markkinoilla noudatettaviin menettelyta-
poihin, vaikka rahoitusmarkkinoiden vakavat 
kansainväliset häiriöt tai toisten valtioiden 
viranomaisten toimet voivat vaarantaa Suo-
men markkinoiden ja niillä toimivien yritys-
ten vakaan toiminnan edellytykset. Nykyistä 
tilannetta, jossa viranomaisilta puuttuvat kei-
not ennakolta estää useampaa yritystä koske-
vien ongelmien pahentuminen tilanteeseen, 
jossa lain mukainen rahoitustuki on tarpeen, 
ei voida pitää asianmukaisena. 

Ennakoivien valtuuksien puuttuminen voi 
itsessäänkin aiheuttaa suomalaisille toimijoil-
le ongelmia tilanteissa, joissa rahoitusmark-
kinoilla toimivien yritysten kesken muutoin-
kin vallitsee luottamuspula. Esimerkiksi Suo-
messa viranomaisilta puuttuu valtuus kieltää 
arvopapereiden niin sanottu lyhyeksi myynti 
tai rajoittaa tällaista kaupankäyntiä. 
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3.3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset eh-
dotukset 

Esityksen tavoitteena on antaa viranomai-
sille riittävät valtuudet saattaa rahoitusmark-
kinoiden järjestelmäriskin kannalta merkittä-
vä kotimainen talletuspankki välttämättömik-
si katsottujen valtion tukitoimien kohteeksi 
silloin, kun rahoitusmarkkinoiden vakauden 
turvaaminen sitä edellyttää. Julkisen vallan 
tarvittaessa yksipuolisilla, riittävän aikaisilla 
tukitoimia koskevilla päätöksillä voidaan 
vaikuttaa siihen, että kriisipankin ongelmista 
aiheutuvat haitat pankkijärjestelmän toimi-
vuudelle, yleiselle luottamukselle rahoitus-
markkinoiden toimintaan ja julkiselle talou-
delle jäävät mahdollisimman rajoitetuiksi. 

Esityksessä ehdotetaan, että valtion va-
kuusrahastosta annettuun lakiin lisätään uusi 
11 a §, jonka mukaan suomalainen kriisi-
pankki voitaisiin määrätä tekemään valtio-
neuvoston tarkoituksenmukaiseksi katsoma 
tukihakemus. Jos pankki ei tällaista hake-
musta tekisi, sen osakkeet ja pääomalainat tai 
sen liiketoiminta voitaisiin lunastaa valtion 
vakuusrahastosta annetun lain 12 b §:ssä sää-
detyssä järjestyksessä Valtion vakuusrahas-
tolle ja ottaa pankki tällä tavalla valtion hal-
tuun. Ehdotetut säännökset antaisivat viran-
omaisille mahdollisuuden valita, otetaanko 
pankki lunastusmenettelyllä valtion haltuun 
vai pidetäänkö tarkoituksenmukaisempana 
ratkaisua, jolla pankin tervehtyminen pyrit-
täisiin varmistamaan ilman haltuunottoa esi-
merkiksi pankkialan sisäisin järjestelyin. 
Viimeksi mainittu vaihtoehto voi olla väli-
töntä pakkolunastusmenettelyä tarkoituk-
senmukaisempi, jos se johtaa valtiontalouden 
kannalta edullisempaan lopputulokseen ja 
samalla voidaan kuitenkin tukiehdoin var-
mistaa, että järjestelyssä toteutuvat yleiset 
pankkitukiperiaatteet, mukaan lukien riittä-
vän laaja omistajien vastuu. 

Valtioneuvosto voisi tehdä tukihakemuk-
seen velvoittavan päätöksen laissa säädetty-
jen edellytysten täyttyessä. Ennen päätöksen-
tekoa valtiovarainministeriön olisi pyydettä-
vä asiassa lausunto Suomen Pankilta ja Fi-
nanssivalvonnalta. 

Valtioneuvoston päätöksen edellytyksenä 
olisi pankin vakavaraisuuden heikentyminen 
niin, että edellytyksiä jatkaa toimiluvan mu-

kaista toimintaa ei ilman valtion rahoitustu-
kea enää olisi ja että pankin selvitystila tai 
konkurssi voisi johtaa vakaviin häiriöihin ra-
hoitusmarkkinoilla. 

Siltä varalta, että pankki ei tekisi tukiha-
kemusta valtioneuvoston asettamassa määrä-
ajassa, valtioneuvostolla tulisi olla oikeus 
päättää osakeyhtiömuotoisen pankin osak-
keiden ja pääomalainojen lunastamisesta 
Valtion vakuusrahastolle. Lunastusmenette-
lyn tarkoituksena olisi siten varmistaa, että 
tarvittava tukihakemus tehdään. Lunastami-
nen tapahtuisi täyttä korvausta vastaan nou-
dattaen, mitä valtion vakuusrahastosta anne-
tun lain 12 b §:ssä säädetään. Tätä säännöstä 
olisi samalla tarkistettava siten, että siinä 
määriteltäisiin täyden korvauksen määräyty-
misperuste tavalla, joka voimassa olevaa 
sääntelyä paremmin vastaisi pankin osakkeil-
la kriisitilanteessa olevaa todellista arvoa. 

Pankin ottamista lunastusmenettelyllä val-
tion haltuun ei yhteisöoikeudellisista syistä 
voida toteuttaa samalla tavalla kaikissa 
pankkimuodoissa. Osakeyhtiömuotoisissa 
pankeissa lunastus voidaan kohdentaa suo-
raan pankin omistajiin lunastamalla pankin 
osakkeet. Osuuspankin ja säästöpankin koh-
dalla vastaava suoraan omistajiin kohdistuva 
lunastus ei ole mahdollista. Eri pankkimuoto-
jen yhdenvertainen kohtelu edellyttää kuiten-
kin, että lunastusuhka voidaan kohdistaa 
myös muihin kuin osakeyhtiömuotoisiin 
pankkeihin. 

Muun kuin osakeyhtiömuotoisen pankin 
hakiessa itse rahoitustukea tuen ehdoksi voi-
daan voimassa olevan 12 a §:n 1 momentin 
mukaan asettaa, että pankki muutetaan osa-
keyhtiöksi luovuttamalla kaikki sen varat ja 
velat perustettavalle osakeyhtiölle säästö-
pankkilain tai osuuspankeista ja muista 
osuuskuntamuotoisista pankeista annetun 
lain (1504/2001) mukaisesti ja että tuki anne-
taan perustettavalle pankille. Osakeyhtiö-
muotoisen osuuspankin ja säästöpankin 
osakkeet olisi mahdollista lunastaa kuten 
muidenkin osakeyhtiömuotoisten pankkien 
osakkeet. Toinen mahdollisuus on kohdistaa 
lunastusuhka osuuspankin tai säästöpankin 
liiketoimintaan. Osuuspankin tai säästöpan-
kin muuttaminen ensin osakeyhtiöksi ja lu-
nastuksen kohdistaminen perustettavan pan-
kin osakkeisiin hidastaisi lunastusprosessia 
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merkittävästi. Tästä syystä esityksessä ehdo-
tetaan, että osuuspankkien ja säästöpankkien 
kohdalla lunastus suoritettaisiinkin lunasta-
malla pankin liiketoiminta. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös sään-
nös, joka oikeuttaisi valtioneuvoston enin-
tään kuudeksi kuukaudeksi rajoittamaan luot-
tolaitosten, rahastoyhtiöiden, säilytysyhteisö-
jen, sijoituspalveluyritysten, arvopaperipörs-
sien, optioyhteisöjen, selvitysyhteisöjen tai 
arvopaperikeskuksen toimiluvan tai sääntö-
jen mukaista toimintaa taikka päättämään 
julkisessa kaupankäynnissä tai monenkeski-
sessä kaupankäynnissä taikka optiopörssi-
toiminnassa noudatettavia menettelytapoja 
koskevista rajoituksista tai kielloista. Sään-
nöksen soveltamisen edellytyksenä olisi, että 
rahoitusmarkkinoiden vakavien kansainvälis-
ten häiriöiden tai toisen valtion viranomais-
ten toimien takia valtioneuvoston toimenpi-
teet ovat välttämättömiä Suomen rahoitus-
markkinoiden tai rahoitusmarkkinoilla toimi-
vien vakaan ja häiriöttömän toiminnan tur-
vaamiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan myös, että valtion 
vakuusrahastosta annetun lain soveltamisalaa 
täydennettäisiin pankkikonsernien erilaiset 
rakenteet huomioon ottaen siten, että tuki-
toimet voisivat kohdistua myös talletuspan-
kin omistusyhteisöön. Laista voitaisiin toi-
saalta poistaa tarpeettomana mahdollisuus 
rahoitustuen myöntämiseen luottolaitostoi-
minnasta annetussa laissa tarkoitetuille pank-
kien vakuusrahastoille. 
 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin 
ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä ta-
loudellisia vaikutuksia tai vaikutuksia ylipää-
tään normaaliaikoina pankkien toimiessa va-
kavaraisesti ja kannattavasti. 

Tällä hetkellä Suomen rahoitusjärjestel-
mässä ei ole näköpiirissä tilannetta, jossa la-
kia valtion vakuusrahastosta jouduttaisiin so-
veltamaan. Tämä ei kuitenkaan poista tarvet-
ta varautua mahdollisiin vakaviin häiriöihin 
myös valtion vakuusrahastosta annettuun la-
kiin sisältyviä viranomaisten toimivaltuuksia 
kehittämällä sen lisäksi, mitä eduskunnalle 
tämän esityksen kanssa samanaikaisesti an-

netussa hallituksen esityksessä laiksi valtion 
pääomasijoituksista talletuspankkeihin ehdo-
tetaan säädettäväksi. 

Valtion vakuusrahastosta annetun lain mu-
kaisten tukitoimien piiriin tulevan pankin va-
kavaraisuus on heikko ja uhkaa laskea alle 
laissa säädetyn vähimmäisvaatimuksen eikä 
näköpiirissä ole pankin omia toimenpiteitä, 
joilla omien varojen määrää voitaisiin nope-
asti ja riittävällä tavalla kasvattaa. Pankki on 
siten ajautumassa kohti selvitystilaa ja toi-
minnan keskeytymistä. Tässä tilanteessa 
pankki joko tekee itse hakemuksen valtion 
rahoitustuesta tai esityksessä valtion vakuus-
rahastosta annettuun lakiin lisättäväksi ehdo-
tetun 11 a §:n nojalla valtioneuvosto voi vel-
voittaa pankin sen tekemään. 

Merkittävän suomalaisen pankin joutumi-
nen hallitsemattomiin vakavaraisuusvaikeuk-
siin ja sitä kautta selvitystilaan johtaisi moni-
tahoisiin ongelmiin Suomen rahoitusjärjes-
telmässä. Esimerkiksi lain mukaan turvattu-
jen talletusten korvaaminen tallettajille sovit-
tujen ehtojen mukaisesti ei todennäköisesti 
toteutuisi ilman valtion väliintuloa. Pankkien 
välinen maksuliikenne voisi myös häiriintyä 
pahoin, mikä vaikeuttaisi myös muiden 
pankkien toimintaa. Tapahtumalla olisi il-
meisesti suorien vaikutusten ohella myös 
yleisiä heijastusvaikutuksia suomalaisten 
pankkien asemaan ja niitä kohtaan tunnet-
tuun luottamukseen kansainvälisillä markki-
noilla sijoituskohteina tai vastapuolina. On 
myös mahdollista, että kotimaisten tallettaji-
en luottamus pankkeihin horjuisi vakavasti ja 
voisi johtaa laajamittaiseen talletuspakoon. 

On ilmeistä, että keskeisen pankin tulemi-
nen toimintakyvyttömäksi johtaa viime kä-
dessä tarvittaviin toimenpiteisiin myös viran-
omaisten taholta. Kysymys on pitkälti näiden 
toimenpiteiden ajoituksesta ja valtuudesta 
päättää niiden sisällöstä siten, että yhtäältä 
pankin tilanteesta johtuvat yhteiskunnalliset 
haitat ja toisaalta julkisen vallan tukitoimista 
valtiontaloudelle aiheutuvat kustannukset 
jäävät mahdollisimman pieniksi. Lakiehdo-
tuksen keskeinen tavoite on tehdä varhainen, 
mutta hyvin perusteltu puuttuminen pankin 
toimintaan mahdolliseksi myös ilman pankin 
johdon tai omistajien suostumusta. Riittävän 
aikainen puuttuminen kriisipankin toimintaan 
vähentää julkisen pankkituen tarvetta, ehkäi-
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see järjestelmäriskin vaaraa rahoitusmarkki-
noilla sekä vahvistaa tallettajien ja muiden 
asiakkaiden sekä sijoittajien luottamusta 
pankin ja markkinoiden toimintaan. Pankin 
kriisitilanteen pitkittyminen kasvattaisi kus-
tannuksia ja vaikeuttaisi viranomaisten toi-
mia rahoitusjärjestelmän vakauttamisessa. 

Jos kriisipankki otetaan valtion vakuusra-
hastosta annetun lain säännösten nojalla va-
kuusrahaston haltuun, valtiosta tulee pankin 
pääomituksen kautta pankin omistaja ja se 
joutuu varmistamaan toiminnan jatkuvuuden. 
Kriisipankin toiminnan jatkamisesta syntyy 
lyhyellä aikavälillä mahdollisten liiketappi-
oiden kattamiseksi tarvittavan lisäpääomituk-
sen ja sen rahoituskulujen kautta kustannuk-
sia valtiolle. Valtion omistuksen myynnistä 
saadaan pankin tilanteen tervehtyessä tuloja, 
joilla voidaan kattaa tilapäisessä haltuunotto-
vaiheessa syntyneitä menetyksiä. Pääomituk-
sen rahoituskulujen ja omistuksen myynnistä 
myöhemmin saatavien tulojen nettovaikutuk-
sen arviointi on kuitenkin mahdotonta, koska 
lopulliset kustannukset riippuvat tapauskoh-
taisesti käytettyjen varojen määrästä, pankin 
tervehdyttämisohjelman onnistumisesta ja 
omistuksen myynnistä saaduista tuloista. 
Varmistamalla pankin toiminnan jatkuminen 
ja poistamalla näin uhka ongelmien laajen-
tumisesta selvitystilan kautta muihin pank-
keihin voidaan kuitenkin minimoida julkisten 
varojen käyttötarve pidemmällä aikavälillä. 

Ehdotetut säännökset lisäävät jonkin verran 
viranomaisten tehtäviä. Suomen Pankin ja 
Finanssivalvonnan olisi annettava lausunnot 
pankin taloudellisesta tilasta ja kyseisen pan-
kin mahdollisen selvitystilan taloudellisista 
vaikutuksista. Valtiovarainministeriö valmis-
telee lausuntojen perusteella esityksen val-
tioneuvostolle tukihakemukseen velvoittami-
sesta. Keskeinen tehtävä tässä yhteydessä on 
selvittää, onko kriisipankkia pidettävä Suo-
men rahoitusjärjestelmän kannalta merkittä-
vänä ja minkälaisia seurauksia pankin selvi-
tystilalla tai konkurssilla olisi rahoitusjärjes-
telmän toiminnalle. Niin ikään tulisi selvittää 
pankin taloudellinen tila ja julkisen pankki-
tuen tarve. 

Pankin osakkeiden, pääomalainojen ja lii-
ketoiminnan lunastamisesta tulisi lakiehdo-
tuksen mukaan maksaa täysi korvaus. Julki-
sen kaupankäynnin kohteena olevat kriisi-

pankin osakkeet olisivat todennäköisesti vii-
meistään lunastustilanteen ajankohtaistuessa 
menettäneet kokonaan tai ainakin lähes täy-
sin arvonsa. Muunkin julkisen tuen piiriin tu-
levan pankin arvo olisi kriisitilanteessa hyvin 
alhainen. Valtiolla tuleekin olla mahdollisuus 
tässä tilanteessa lunastaa osakkeet, pääoma-
lainat ja liiketoiminta niiden todellista arvoa 
vastaavalla hinnalla. 

Ehdotetut lainmuutokset poistavat tällä het-
kellä vallitsevan epävarmuuden rahoitusjär-
jestelmän kannalta keskeisen kriisipankin 
toiminnan jatkumisen osalta. Toimenpiteet 
voitaisiin käynnistää tarvittaessa ilman pan-
kin omistajien tai johdon suostumusta ja näin 
nopeuttaa kriisin hoitoa ja alentaa sen kus-
tannuksia. Tämä lisäisi yleistä luottamusta 
rahoitusjärjestelmän toimivuuteen myös krii-
siaikoina. Samalla se vähentäisi mahdollista 
moraalikato-ongelmaa, jonka syynä olisi 
pankin omistajien tai johdon luottamus sii-
hen, että julkinen valta tulee pankin omista 
toimista riippumatta joka tapauksessa aika-
naan huolehtimaan edellytyksistä jatkaa pan-
kin toimintaa. 
 
 
 
5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä virkatyönä. Siitä on pyydetty lausunnot 
oikeusministeriöltä, Suomen Pankilta, Rahoi-
tustarkastukselta, Kilpailuvirastolta ja Fi-
nanssialan Keskusliitto – Finansbranschens 
Centralförbund ry:ltä. 

Jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuu-
desta kuulla Euroopan keskuspankkia suun-
nitelmista lainsäädännöksi annetun neuvos-
ton päätöksen (98/415/EY) 2 artiklan 1 koh-
dan mukaan jäsenvaltioiden viranomaisten 
on kuultava Euroopan keskuspankkia suunni-
telmista lainsäädännöksi sen toimivaltaan pe-
rustamissopimuksen mukaisesti kuuluvilla 
aloilla. Euroopan keskuspankkia on kuultava 
erityisesti muun muassa niiden kysymysten 
osalta, jotka koskevat rahoituslaitoksiin so-
vellettavia sääntöjä siltä osin kuin ne vaikut-
tavat merkittävästi rahoituslaitosten ja mark-
kinoiden vakauteen. Tämän vuoksi esitykses-
tä on pyydetty myös Euroopan keskuspankin 
lausunto. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Laki valtion vakuusrahastosta 

1 §. Rahaston tehtävä. Voimassa olevan 
pykälän 2 momentin mukaan Valtion vakuus-
rahaston varoista voidaan myöntää tukilaino-
ja luottolaitostoiminnasta annetun lain 
113 §:ssä tarkoitetuille talletuspankkien va-
kuusrahastoille. Rahaston vastuulla voidaan 
antaa myös takauksia tällaisten vakuusrahas-
tojen ottamille lainoille. Momentti kumottai-
siin tarpeettomana. Säännöksellä oli oma 
merkityksensä aina siihen saakka, kun luotto-
laitostoiminnasta annettuun lakiin sisällytet-
tiin säännökset kaikille pankeille yhteisestä 
talletussuojarahastosta. Liikepankkien ja Pos-
tipankki Oy:n vakuusrahastolle, Osuuspank-
kien vakuusrahastolle ja Säästöpankkien va-
kuusrahastolle lakisääteisenä kuulunut talle-
tusten turvaamistehtävä siirtyi talletussuoja-
rahastolle, ja pankkien omien vakuusrahasto-
jen edelleen säilyttäminen tai tällaisten uusi-
en vakuusrahastojen perustaminen tuli perus-
tumaan asianomaisten pankkien vapaaehtoi-
seen valintaan. Luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain nojalla edelleen mahdollisilla pank-
kien omilla vakuusrahastoilla on siihen kuu-
luvien pankkien vakaan toiminnan turvaami-
seen liittyvä tehtävä, mutta toisaalta rahasto-
jen toiminnan rahoitus voi pääsääntöisesti 
perustua vain jäsenluottolaitoksilta perittä-
viin kannatusmaksuihin. Luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 121 §:n mukaan vakuusra-
hasto ei saa ottaa toimintaansa varten lainaa, 
ellei valtiovarainministeriö erityisestä syystä 
myönnä tähän lupaa. 

Pykälän 3 momenttia täydennettäisiin siten, 
että tuki voisi kohdistua myös talletuspankin 
omistusyhteisöön. Omistusyhteisöllä tarkoi-
tettaisiin luottolaitostoiminnasta annetun lain 
15 §:n mukaisesti lain 13 §:ssä määriteltyä 
rahoituslaitosta, jonka tytäryritykset ovat 
pääasiassa luottolaitoksia tai ulkomaisia luot-
tolaitoksia taikka rahoituslaitoksia ja jonka 
tytäryrityksistä ainakin yksi on luottolaitos. 
Ehdotetun täydennyksen jälkeen julkista 
pankkitukea myönnettäessä olisi mahdollista 
ottaa riittävän monipuolisesti huomioon tu-

kea tarvitsevien talletuspankkien erilaiset 
omistusrakenteet ja samalla turvata mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisella tavalla tu-
kiehtojen toteutuminen. Rahoitustuen kana-
voiminen talletuspankin omistusyhteisön 
kautta voi olla perusteltua esimerkiksi silloin, 
kun omistusyhteisö on osakeyhtiö, jonka 
osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin koh-
teena, ja tuen vastikkeellisuutta sekä omista-
jien vastuuta koskevat tukiehdot on syytä 
kohdistaa nimenomaan osakeomistuksiin 
omistusyhteisössä. 

11 §. Rahoitustuen hakeminen. Voimassa 
olevan säännöksen mukaan luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 113 §:ssä tarkoitetulle 
pankin vakuusrahastolle myönnettävä laina ja 
sille annettava takaus myönnetään vakuusra-
haston hakemuksesta. Lain 1 §:ään ehdotetun 
muutoksen jälkeen tällaiselle vakuusrahastol-
le ei enää voitaisi myöntää laissa tarkoitettua 
tukea. Voimassa oleva säännös on siten tar-
peeton. Laista puuttuu toisaalta säännös vaa-
dittavasta hakemuksesta silloin, kun yksittäi-
nen pankki tai sen omistusyhteisö on pääty-
nyt hakemaan tai Valtion vakuusrahastosta 
annetussa laissa tarkoitettu omaisuudenhoi-
toyhtiö hakee rahoitustukea. Nimenomaisen 
säännöksen puuttuessakin on selvää, että 
Valtion vakuusrahasto ei voi ryhtyä tukitoi-
miin ilman asianmukaista hakemusta. Voi-
massa oleva pykälä ehdotetaan tästä syystä 
korvattavaksi selventävällä säännöksellä, 
jonka mukaan yksittäiselle pankille tai omai-
suudenhoitoyhtiölle annettava rahoitustuki 
myönnetään pankin, sen omistusyhteisön tai 
omaisuudenhoitoyhtiön tekemästä hakemuk-
sesta. 

Pykälän otsikko ehdotetaan samalla tarkis-
tettavaksi säännöksen uutta sisältöä vastaa-
vaan muotoon. 

11 a §. Tukihakemukseen velvoittaminen. 
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös 
pankin velvoittamisesta tukihakemuksen te-
kemiseen. Pykälän 1 momentin mukaan val-
tioneuvosto voisi säännöksessä mainittujen 
edellytysten täyttyessä velvoittaa vakavarai-
suusongelmiin joutuneen pankin tekemään 
Valtion vakuusrahastolle hakemuksen valtio-
neuvoston tarpeelliseksi katsoman rahoitus-
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tuen saamiseksi. Valtioneuvoston harkinta-
valta olisi rajattu yhtäältä itse pankin talou-
dellista tilaa ja sen arvioitua kehitystä koske-
villa ehdoilla sekä toisaalta julkisen tuen 
välttämättömyyttä niin sanotun järjestelmä-
riskin välttämiseksi korostavilla vaatimuksil-
la. 

Ensinnäkin edellytettäisiin, että tukihake-
muksen tekemiseen velvoitettavan pankin 
vakavaraisuus on heikentynyt tai sen voidaan 
odottaa heikentyvän niin, että edellytyksiä 
jatkaa toimiluvan mukaista toimintaa ei enää 
olisi. Tämän ehdon toteutuminen on arvioita-
vissa osana Finanssivalvonnan harjoittamaa 
luottolaitoslainsäädäntöön perustuvaa pank-
kien vakavaraisuusvalvontaa. Luottolaitos-
toiminnasta annettuun lakiin sisältyvien las-
kentasääntöjen perusteella määräytyvän va-
kavaraisuusvaatimuksen täyttyminen on 
edellytyksenä toimiluvan mukaisen luottolai-
tostoiminnan harjoittamiselle ja valvontavi-
ranomaisella on pankin raportoinnin ja omien 
tarkastushavaintojensa perusteella jatkuvasti 
tieto valvonnassaan olevien luottolaitosten 
vakavaraisuustasosta ja sen kehittymisestä. 

Toinen edellytys olisi, että pankin vakava-
raisuuden saattaminen hyväksyttävälle tasol-
le ei olisi mahdollista ilman valtion rahoitus-
tukea. Ensisijaisesti pyrittäisiin siihen, että 
vakavaraisuusongelmiin joutunut pankki ter-
vehtyisi omin tai rahoitusmarkkinoiden mui-
den yksityisten toimijoiden toimenpitein. Fi-
nanssivalvonta edellyttäisikin pankilta ensin 
suunnitelmaa siitä, miten pankki aikoo itse 
tervehdyttää taloudellisen asemansa. Valtion 
rahoitustuen myöntäminen tulisi kysymyk-
seen vasta sen jälkeen, kun olisi käynyt il-
meiseksi, että pankilla ei ole esittää riittäviä 
toimenpiteitä, joilla sen vakavaraisuus on 
mahdollista saattaa laissa edellytetylle tasolle 
ilman julkista tukea. 

Kolmanneksi edellytettäisiin, että pankin 
selvitystila tai konkurssi voisi johtaa vaka-
viin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla. Häiriö 
olisi vakava, jos se voisi johtaa järjestelmä-
riskin toteutumiseen markkinoilla. Tällaisen 
riskin voidaan katsoa toteutuvan, jos pankin 
selvitystila tai konkurssi johtaa merkittäviin 
häiriöihin maksujärjestelmän toiminnassa, 
siitä seuraa huomattava talletuspako pankki-
järjestelmästä tai se vaarantaa pankkisektorin 
varainhankinnan. Järjestelmäriskin uhan ole-

massaolon arvioisivat yhteistyössä valtiova-
rainministeriö, Suomen Pankki ja Finanssi-
valvonta. 

Säännöksen 2 momentin mukaan valtio-
neuvosto voisi päättää pankin osakkeiden ja 
pääomalainojen lunastamisesta täyttä korva-
usta vastaan Valtion vakuusrahastolle, jos 
pankki ei tee valtioneuvoston edellyttämää 
tukihakemusta valtioneuvoston asettamassa 
kohtuullisessa määräajassa. Lunastus voisi 
koskea kaikkia osakkeita ja pääomalainoja 
tai osaa niistä. Jos lunastus koskisi vain osaa 
osakkeista, kaikkia osakkeenomistajia olisi 
kohdeltava yhdenvertaisesti. 

Osakkeiden ja pääomalainojen käyvän ar-
von määrittämiseen ja lunastusmenettelyyn 
sovellettaisiin osakeyhtiölain (624/2006) 
18 luvun 2—11 §:n säännöksiä. Lunastus-
hinnan määräisivät siten Keskuskauppaka-
marin lunastuslautakunnan valitsemat puolu-
eettomat ja riippumattomat välimiehet, joilta 
edellytettäisiin tehtävän vaatimaa asiantun-
temusta. Osakkeiden lunastushinta olisi, 
mainituista osakeyhtiölain säännöksistä poi-
keten, valtion vakuusrahastosta annetun lain 
12 b §:ään ehdotetun muutoksen mukaisesti 
määräytyvä käypä hinta. 

Muiden kuin osakeyhtiömuotoisten pank-
kien kohdalla suoraan pankin omistajiin koh-
distuva lunastaminen ei ole mahdollista. Val-
tioneuvosto voisikin momentin mukaan lu-
nastaa muun kuin osakeyhtiömuotoisen pan-
kin liiketoiminnan täyttä korvausta vastaan 
Valtion vakuusrahastolle tai lain tarkoitta-
malle omaisuudenhoitoyhtiölle. Menettelyllä 
turvattaisiin eri yhteisömuotoa olevien pank-
kien tasavertainen kohtelu. Liiketoiminnan 
lunastamisella tarkoitetaan sitä, että pankin 
varat ja velat siirtyvät joko kokonaan tai osit-
tain vakuusrahastolle. Lunastaminen voisi 
tapahtua siten, että koko liiketoiminta tai 
vain osa siitä lunastetaan. 

Oleellinen kysymys osuuspankkeja ja sääs-
töpankkeja varten tarvittavia mahdollisia jul-
kisia tukitoimia ja siten myös pankin hal-
tuunottoa lunastusmenettelyllä harkittaessa 
on, onko yksittäistä pankkia tai yksittäisiä 
pankkeja kohdanneilla vakavaraisuusongel-
milla pankkien paikallinen luonne ja suuruus 
huomioon ottaen sellaista yleistä vaikutusta, 
joka voi merkitä käytännössä järjestelmäris-
kin toteutumista. Osuuspankkien osalta on li-
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säksi otettava erityisesti huomioon osuus-
pankkien yhteenliittymään kuuluvien pank-
kien lakiin perustuva vastuu toistensa si-
toumuksista. 

Pykälän 3 momentin mukaan pankkia ei 
saisi asettaa valtioneuvoston tukihakemuksen 
tekemiselle asettaman määräajan kuluessa 
selvitystilaan tai konkurssiin. Asettaessaan 
määräajan tukihakemukselle valtioneuvosto 
olisi samalla alustavasti arvioinut, että pankin 
mahdollinen selvitystila tai konkurssi voi 
johtaa järjestelmäriskin toteutumiseen rahoi-
tusmarkkinoilla. Tämän vuoksi olisi tarpeen 
säätää, että selvitystilaan tai konkurssiin aset-
taminen ei olisi mahdollista valtioneuvoston 
asettaman määräajan kuluessa eikä tukiha-
kemuksen tekemisen jälkeenkään niin kauan 
kuin hakemus on viranomaisten käsiteltävä-
nä. 

Pykälän 4 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriön olisi ennen tukihakemuksen te-
kemiseen velvoittavan päätöksen ja tukiha-
kemuksen tekemisen laiminlyönnistä seuraa-
van pakkolunastuspäätöksen esittelyä valtio-
neuvostolle pyydettävä asiassa lausunto 
Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnalta. La-
kisääteisen lausuntomenettelyn tarkoituksena 
on taata pankin omistajien ja johdon kannalta 
keskeisille ja taloudellisesti merkittäville 
päätöksille mahdollisimman monipuolinen 
kaikkien rahoitusmarkkinaviranomaisten asi-
antuntemukseen perustuva harkinta.  

Valtioneuvoston päätöstä tukihakemukseen 
velvoittamisesta olisi noudatettava muutok-
senhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-
oikeus muutoksenhakuviranomaisena toisin 
määräisi. Säännös on välttämätön, sillä pan-
kin toimintaa vakauttavia viranomaispäätök-
siä olisi oltava mahdollista tehdä niiden edel-
lyttämällä kiireellisyydellä. 

12 §. Tukiehdot. Voimassa olevan sään-
nöksen mukaan tukilainaan ja muihin tuki-
toimiin voidaan asettaa sekä tukea saavaa 
vakuusrahastoa että tuettavan pankin toimin-
taa ja hallintoa koskevia ehtoja. Tukilaina ja 
muu takaisin maksettava rahoitustuki voi-
daan jättää kokonaan tai osittain takaisinpe-
rimättä, jos eduskunta niin päättää. 

Pykälää muutettaisiin lain 1 §:ään ehdotet-
tujen muutosten vuoksi siten, että siitä pois-
tettaisiin maininnat vakuusrahastolle myön-
nettävään rahoitustukeen liitettävistä ehdoista 

ja tällaisen tuen perimättä jättämisestä. Sään-
nöstä täydennettäisiin toisaalta niin, että siinä 
otettaisiin huomioon ehdotettu mahdollisuus 
rahoitustuen myöntämiseen talletuspankin 
omistusyhteisölle. Säännöksen sanamuotoa 
täsmennettäisiin siten, että asetettavat ehdot 
voisivat koskea pankin ja omistusyhteisön 
liiketoimintaa ja niiden hallinnon järjestämis-
tä. 

12 b §. Tuen kohteena olevan pankin osak-
keiden, pääomalainojen ja liiketoiminnan lu-
nastaminen. Voimassa olevan säännöksen 
mukaan tuen kohteena olevan pankin osak-
keet ja pääomalainat voidaan lunastaa täyttä 
korvausta vastaan Valtion vakuusrahastolle 
tai laissa tarkoitetulle omaisuudenhoitoyhti-
ölle. Osakkeiden käyvän hinnan määrittämi-
seen ja lunastusmenettelyyn sovelletaan, mitä 
osakeyhtiölain 18 luvun 2—11 §:ssä sääde-
tään. Osakkeiden lunastushinta on välimies-
menettelyn vireilletuloa edeltävän ajankoh-
dan käypä hinta. Jos lunastamista on edeltä-
nyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n 
mukainen pakollinen ostotarjous, käypänä 
hintana pidetään julkisessa ostotarjouksessa 
tarjottua hintaa, jollei muuhun ole erityistä 
syytä. 

Osakeyhtiölain 18 lukuun sisältyvät sään-
nökset osakkeiden lunastushinnasta on otettu 
lakiin pitäen silmällä normaalisti toimivien ja 
itsenäistä toimintaansa jatkavien yhtiöiden 
osakkeiden lunastustilanteita. Vakavarai-
suuskriisissä olevan pankin osakkeisiin so-
vellettuina säännökset voivat käytännössä 
johtaa, pankin taloudellinen tila sekä osak-
keen arvoon vaikuttava pankin jo toteutunut 
ja tulevaksi arvioitu tappiokehitys huomioon 
ottaen, osakkeiden tosiasiallista arvoa korke-
ampiin lunastushintoihin. Tätä ei voida pitää 
perusteltuna tilanteessa, jossa pankki saa va-
kavaraisuutensa turvaamiseen tukea julkisista 
varoista. Aikanaan vahvistettujen pankkituen 
yleisten periaatteiden mukaan omistajien vas-
tuu tuettavissa pankeissa toteutetaan niin laa-
jalti kuin mahdollista. Tämän vuoksi pykälän 
1 momenttia ehdotetaan tarkistettavaksi siten, 
että siinä tarkoitettuna täytenä korvauksena 
pidettäisiin osakkeelle lunastuspäätöksen te-
kohetkellä arvioitua käypää arvoa sen jäl-
keen, kun osakepääomasta olisi laskennalli-
sesti vähennetty taseen osoittamat jo vahvis-
tetut tappiot sekä tappiot, joiden arvioidaan 
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niiden lisäksi tulevan kirjattaviksi lunastus-
vuonna ja kolmena sitä seuraavana vuonna 
osakepääoman vähennyksinä. Arvion tulevis-
ta tappioista tulisi perustua luotettavaan sel-
vitykseen pankin luottokannan ja muiden si-
joitusten riskipitoisuudesta ja perusteltuun 
näkemykseen tappioiden todennäköisyydestä 
ja ajoittumisesta. Tällaisen selvityksen saa-
miseksi pankissa olisi suoritettava Valtion 
vakuusrahastosta annetun lain 14 a §:ssä tar-
koitettu erityistarkastus. Ehdotettua lunastus-
hinnan määräytymistapaa noudatettaisiin 
myös silloin, kun valtioneuvosto lain 11 a §:n 
2 momentin nojalla päättää tukihakemuksen 
tekemiseen velvoitetun pankin osakkeiden 
lunastamisesta. 

Osakeyhtiölain 18 luvun säännösten mu-
kaisesti kysymyksen lunastushinnasta ratkai-
sevat Keskuskauppakamarin lunastuslauta-
kunnan valitsemat välimiehet. Välimiesten 
ratkaisuun voidaan luvun 10 §:n mukaan ha-
kea muutosta valittamalla käräjäoikeuteen ja, 
jos korkein oikeus myöntää valitusluvan, 
edelleen korkeimmalta oikeudelta. Koska 
valtio olisi vastuussa lunastushinnan maksa-
misesta, hinnan maksamiselle ei olisi tarpeen 
asettaa luvun 6 §:ssä tarkoitettua vakuutta. 

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa ole-
van pykälän 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin 1 mo-
menttia vastaavasti muiden kuin osakeyhtiö-
muotoisten pankkien liiketoiminnan lunas-
tamisesta Valtion vakuusrahastolle tai laissa 
tarkoitetulle omaisuudenhoitoyhtiölle. Sään-
nös koskisi säästöpankkeja ja osuuspankkeja. 
Kuten osakkeidenkin lunastamisessa myös 
liiketoiminta lunastettaisiin käyvästä arvosta. 
Yhdenmukaisesti osakkeiden lunastamisen 
kanssa täytenä korvauksena pidetään liike-
toiminnalle arvioitua käypää arvoa sen jäl-
keen, kun pankin vahvistetun taseen osoitta-
mat tappiot ja niiden lisäksi lunastusvuonna 
ja kolmena sitä seuraavana vuonna kirjatta-
viksi tuleviksi arvioidut tappiot on vähennet-
ty. Korvauksen määräytymismenettelyssä 
noudatettaisiin samaa menettelyä kuin osak-
keiden lunastamisessa. 

Jos osuuspankki tai säästöpankki ei liike-
toiminnan lunastamisen jälkeen enää täytä 
luottolaitostoiminnalle asetettuja vaatimuk-
sia, sen olisi ryhdyttävä asianmukaisiin toi-
menpiteisiin. Pankki, jolla lunastuksen jäl-

keen ei enää ole lainkaan varoja, olisi päätet-
tävä asettaa selvitystilaan noudattaen osuus-
pankeista ja muista osuuskuntamuotoisista 
pankeista annetun lain tai säästöpankkilain 
asianomaisia säännöksiä. Jos osuuspankilla 
lunastushinnan maksamisen jälkeen olisi va-
roja, sen olisi haettava toimilupansa peruut-
tamista. Lisäksi pankin olisi riippuen varojen 
määrästä joko päätettävä pankin asettamises-
ta selvitystilaan tai toiminnan jatkamisesta 
muuna kuin osuuspankkina. Säästöpankki 
olisi päätettävä asettaa selvitystilaan sen pur-
kamiseksi, jollei sitä 4 momentin mukaisesti 
päätetä muuttaa säätiöksi. 

Pykälän 4 momentin mukaan säästöpankki, 
jonka liiketoiminta on lunastettu, voitaisiin 
muuttaa säätiöksi siten kuin siitä säästöpank-
kilain 92 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään. 
Säästöpankkilain 90 §:n mukaan, jos säästö-
pankki luovuttaa koko liiketoimintansa yh-
delle pankin toimintaa jatkamaan perustetta-
valle luottolaitokselle, ja vastikkeena makse-
taan yksinomaan vastaanottavan luottolaitok-
sen osakkeita, luovuttava säästöpankki voi-
daan muuttaa säätiöksi. Säätiön perustami-
sesta mainitussa tilanteessa säädetään lain 
92 §:ssä. Momenttia voitaisiin soveltaa tilan-
teessa, jossa säästöpankilla lunastushinnan 
maksamisen jälkeen on varoja eikä pankkia 
päätetä asettaa selvitystilaan sen purkamisek-
si. 

Pykälän 5 momentin mukaan valtioneuvos-
ton päätökseen lunastusoikeuden olemassa-
olosta ei saisi hakea muutosta valittamalla. 
Valituskielto on välttämätön, sillä Valtion 
vakuusrahaston haltuun otettua pankkia kos-
kevia rahoitusmarkkinoiden vakauteen täh-
tääviä viranomaispäätöksiä on voitava tehdä 
niiden edellyttämällä kiireellisyydellä. Lisäk-
si on huomattava, että lunastettua taloudellis-
ta kokonaisuutta ei näiden päätösten täytän-
töönpanon jälkeen olisi enää yleensä mahdol-
lista palauttaa ennalleen. Näistä syistä mah-
dollisuus hakea muutosta ei voisi koskea pää-
töstä itse lunastusoikeudesta. Muutoksenha-
kua välimiesten päätökseen lunastushinnasta 
ja muista välitystuomioon sisältyvistä kysy-
myksistä ei rajoitettaisi. Momentissa ehdote-
taan myös säädettäväksi, että valtiovarainmi-
nisteriön olisi ennen valtioneuvoston lunas-
tuspäätöksen tekemistä pyydettävä asiassa 
lausunto Suomen Pankilta ja Finanssivalvon-
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nalta. Momenttiin, joka muutoin vastaisi 
voimassa olevan lain 3 momenttia, tehtäisiin 
myös uudesta 3 momentista johtuva teknis-
luonteinen tarkistus, jolla osakkeenomistajien 
tasavertaisen kohtelun vaatimus rajoitetaan 
koskemaan osakkeiden lunastamista koske-
via päätöksiä. 

Pykälän otsikko ehdotetaan samalla tarkis-
tettavaksi säännöksen uutta sisältöä vastaa-
vaan muotoon. 

19 b §. Toiminnan rajoittaminen. Lakiin 
ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös rahoi-
tusmarkkinoiden toiminnan rajoittamisesta. 
Pykälän 1 momentissa valtioneuvosto valtuu-
tettaisiin päättämään määräajaksi eräitä ra-
hoitusmarkkinoilla toimivia tai säänneltyä 
arvopaperikauppaa koskevista rajoituksista ja 
kielloista. Valtuuden käyttämiselle asetettai-
siin pykälässä tiukat edellytykset ja sitä voi-
taisiin soveltaa vain erittäin poikkeuksellisis-
sa tilanteissa. Ensinäkin toimivallan käyttä-
misen edellytyksenä olisi, että toimenpitei-
den tarve Suomessa johtuu rahoitusmarkki-
noiden vakavasta kansainvälisestä häiriöstä 
tai toisen valtion viranomaisen toimista. 
Toimivaltuutta ei siten voisi käyttää, jos kyse 
on kotimaisista taloudellisista ongelmista. 

Toiseksi rahoitusmarkkinoiden kansainvä-
listen häiriöiden tai muun valtion viran-
omaisten toimien on uhattava Suomen rahoi-
tusmarkkinoiden tai niillä toimivien vakaata 
ja häiriötöntä toimintaa. Valtioneuvosto voisi 
päättää vain sellaisista toimista, jotka tarvi-
taan Suomen markkinoiden vakaan ja häiriöt-
tömän toiminnan turvaamiseksi. 

Valtioneuvoston päätös voitaisiin tehdä 
vain määräajaksi, enintään kuudeksi kuukau-
deksi. Myös tämä vaatimus korostaa, että ky-
se on vain poikkeuksellisissa tilanteissa käy-
tettävissä olevasta valtuudesta. 

Säännöksen soveltamisen edellytyksenä 
olisi lisäksi, että valtioneuvoston päätös on 
välttämätön säännöksessä mainitun tavoit-
teen, rahoitusmarkkinoiden tai niillä toimivi-
en vakaan ja häiriöttömän toiminnan turvaa-
minen, saavuttamiseksi. Välttämättö-
myysedellytyksestä seuraa, että säännöstä 
voidaan soveltaa vain, jos säännöksen tavoi-
tetta ei voida saavuttaa viranomaisten muilla 
toimivaltuuksilla. Välttämättömyysedellytyk-
sestä seuraa myös, että valtioneuvoston pää-
töksen kesto olisi rajattava niin lyhyeksi kuin 

se tavoitteen saavuttamisen kannalta on 
mahdollista. Jos määräajan kuluessa peruste, 
jolla rajoitus tai kielto on päätetty, poistuu, 
valtioneuvoston olisi kumottava päätös välit-
tömästi. 

Pykälän 2 momentin mukaan valtiovarain-
ministeriön olisi ennen pykälän tarkoittaman 
päätöksen esittelyä pyydettävä asiassa lau-
sunto Suomen Pankilta ja Finanssivalvonnal-
ta. Lakisääteisen lausuntomenettelyn tarkoi-
tuksena on varmistaa asianomaisen toimijan 
kannalta tärkeille ja taloudellisesti merkittä-
ville päätöksille mahdollisimman monipuoli-
nen kaikkien rahoitusmarkkinaviranomaisten 
asiantuntemukseen perustuva harkinta. Poik-
keuksellisesti, jos asia on äärimmäisen kii-
reellinen, lausuntomenettelyä ei tarvitse nou-
dattaa. Pykälän tarkoittamissa ongelmatilan-
teissa rahoitusmarkkinaviranomaiset ovat 
kiinteässä yhteydessä ja yhteistyössä. Näin 
ollen myös kiireellisissä tilanteissa, joissa 
muodollinen lausuntomenettely ei ole mah-
dollinen, Suomen Pankin ja Finanssivalvon-
nan näkemys on käytännössä ministeriön tie-
dossa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
Finanssivalvonta valvoo valtioneuvoston 
päätöksen noudattamista. 
 
1.2 Laki luottolaitostoiminnasta 

Valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin 
ehdotettujen muutosten jälkeen julkista 
pankkitukea ei enää voitaisi antaa pankkien 
vakuusrahastojen välityksellä siten, että tuen 
rahoitus perustuisi vakuusrahastolle myön-
nettävään tukilainaan tai vakuusrahaston 
omalle varainhankinnalle annettavaan taka-
ukseen. Tämän vuoksi luottolaitostoiminnas-
ta annettuun lakiin sisältyvistä pankkien va-
kuusrahastoja koskevista säännöksistä olisi 
poistettava kohdat, jotka koskevat myönne-
tyn julkisen tuen huomioon ottamista rahas-
ton hallinnossa, rahoituksessa, tukipäätösten 
tekemisessä ja myönnetyn rahoitustuen ta-
kaisinperinnästä luopumisessa. 

116 §. Vakuusrahaston hallinto. Pykälän 
2 momentti, jossa säädetään valtiovarainmi-
nisteriön oikeudesta nimetä julkista tukea 
saaneen pankin vakuusrahaston valtuuskun-
taan ja hallitukseen valtiota edustava jäsen, 
kumottaisiin. 
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117 §. Vakuusrahaston kannatusmaksu. 
Pykälän 3 momentti, jonka mukaan julkista 
tukea saaneen vakuusrahaston kannatusmak-
sua voidaan korottaa tuen takaisin maksami-
sen varmistamiseksi, kumottaisiin. 

119 §. Tuen myöntäminen. Pykälän 1 mo-
mentista poistettaisiin maininta, jonka mu-
kaan julkisen tuen turvin vakuusrahastosta 
jäsenpankille myönnettyä rahoitustukea voi-
daan antaa ja pääomalainoja myötää vain val-
tiovarainministeriön myöntämissä rajoissa. 
Samaa asiaa koskeva säännöksen 5 momentti 
kumottaisiin. 

120 §. Avustuslainan takaisin perimisestä 
luopuminen. Pykälän 1 momentista poistet-
taisiin maininta, jonka mukaan julkista tukea 
saanut vakuusrahasto ei saa luopua jäsenpan-
killeen myöntämänsä rahoitustuen takaisin-
perinnästä ilman valtiovarainministeriön lu-
paa. 
 
 
 
2  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdol-
lisimman pian. 
 
 
3  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin 
lisättäväksi ehdotetun 11 a §:n mukaan val-
tioneuvosto voisi tiettyjen edellytysten täyt-
tyessä velvoittaa vakavaraisuusongelmiin 
joutuneen pankin tekemään Valtion vakuus-
rahastolle hakemuksen valtioneuvoston tar-
peellisiksi katsoman rahoitustuen saamiseksi. 
Jos pankki ei tekisi hakemusta valtioneuvos-
ton asettamassa määräajassa, sen osakkeet ja 
pääomalainat tai liiketoiminta voitaisiin val-
tioneuvoston niin päättäessä lunastaa Valtion 
vakuusrahastolle. 

Ehdotettu sääntely on merkityksellinen pe-
rustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden-
suojan kannalta. Valtion vakuusrahaston tai 
valtion talousarvion varoista myönnettävän 
pankkituen kohteeksi joutuminen merkitsee 
käytännössä sitä, että pankkiin ja sen omista-
jiin tulevat sovellettaviksi edellä selostetut 
Valtion vakuusrahastosta annetun lain sään-

nökset omistajanvastuun toteuttamisesta sekä 
muutkin pankin toiminnalle ja hallinnolle 
asetettavat pankkituen ehdot. Viranomaisen 
tekemä päätös voisi siten johtaa siihen, että 
pankin omistajien osakeomistukseen tai pää-
omalainojen haltijoiden lainaehtoihin perus-
tuvat oikeudet lakkaavat tai että ne toteutuvat 
ainakin merkittävällä tavalla rajoitettuina. 
Valtion vakuusrahastosta annetun lain 
12 b §:n mukaan osakkeet tai pääomalainat 
voitaisiin tiettyjen edellytysten täyttyessä 
myös lunastaa valtion vakuusrahastolle tai 
laissa tarkoitetulle omaisuudenhoitoyhtiölle. 
Osakeomistukseen rinnastettava puuttuminen 
voisi kohdistua myös säästöpankkeihin ja 
osuuspankkeihin sekä muihinkin osuuskun-
tamuotoisiin luottolaitoksiin, sillä lain omis-
tajanvastuuta koskevien säännösten mukaan 
tällaisen luottolaitoksen liiketoiminta voitai-
siin lunastaa Valtion vakuusrahastolle. Sääs-
töpankkien ja osuuspankkien omistukseen 
voitaisiin lain nojalla puuttua myös asetta-
malla niille annettavan pankkituen ehdoksi 
pankin yhteisömuodon muuttaminen osake-
yhtiöksi ja tämän jälkeen lunastaa osakkeet 
Valtion vakuusrahastolle. 

Perustuslaissa turvatuille perusoikeuksille 
voidaan tietyin edellytyksin säätää rajoituk-
sia. Rajoitusten on täytettävä perusoikeuksi-
en rajoittamiselta vaadittavat yleiset edelly-
tykset (esimerkiksi PeVM 25/1994 vp). Pe-
rusoikeuksien rajoittamista koskevien peri-
aatteiden mukaan rajoituksista voidaan säätää 
ainoastaan lailla. Rajoitusten on oltava tark-
karajaisia ja riittävän täsmällisesti määritelty-
jä ja niiden olennaisen sisällön tulee ilmetä 
laista. Rajoitustarpeen tulee olla hyväksyttä-
vä ja painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaa-
tima. Rajoitustarpeen on oltava suhteelli-
suusvaatimuksen mukainen siten, että se on 
välttämätön hyväksyttävän tarkoituksen saa-
vuttamiseksi. 

Ehdotetun 11 a §:n soveltaminen olisi mah-
dollista vain, jos pankin selvitystila tai kon-
kurssi voisi rahoitusmarkkinaviranomaisten 
perustellun arvion mukaan johtaa vakaviin 
häiriöihin rahoitusmarkkinoilla. Säännökselle 
olisi siten painava yhteiskunnallinen tarve. 
Ehdotettu perusoikeuksien rajoitus olisi myös 
suhteellisuusvaatimuksen mukainen, sillä 
säännös voisi tulla sovellettavaksi vain siinä 
tilanteessa, että pankin vakavaraisuuden saat-



 HE 5/2009 vp  
  

 

23

taminen hyväksyttävälle tasolle ei enää olisi 
mahdollista pankin omin toimenpitein ja ai-
noaksi keinoksi toiminnan jatkamiselle jäisi 
julkisista varoista annettava tuki. Valtioneu-
voston päätösvaltaa rajoittaisivat lisäksi var-
sin tarkasti rajatut ehdot, joiden toteutumista 
arvioitaisiin säännönmukaisin rahoitusval-
vonnan keinoin. Pankin vakavaraisuuden 
heikentymistä koskevan edellytyksen ole-
massaolo perustuisi luottolaitostoiminnasta 
annettuun lakiin, jonka säännösten perusteel-
la vaadittava vakavaraisuustaso määräytyy. 
Vakavaraisuuden tulevaa kehitystä arvioitai-
siin sen perusteella, mikä on pankin tasee-
seen sisältyvien sijoitusten ja sitoumusten 
sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten riski-
pitoisuus ja sen perusteella arvioitavien omi-
en varojen määrään vaikuttavien luotto- ja 
takaustappioiden todennäköisyys. Säännök-
sen soveltaminen edellyttäisi myös, että 
kaikki siinä säädetyt valtioneuvoston päätös-
valtaa rajoittavat ehdot täyttyvät samanaikai-
sesti. 

Valtioneuvostolle ehdotettu oikeus päättää 
tuen kohteena olevan pankin osakkeiden ja 
pääomalainojen pakkolunastuksesta vastaa, 
mitä perustuslain 15 §:n 2 momentissa sääde-
tään mahdollisuudesta säätää lailla omaisuu-
den pakkolunastuksesta. Lunastushinnan 
määräämiseen ja lunastusmenettelyyn sovel-
lettaisiin lain 12 b §:ää, jonka mukaan lunas-
tus tapahtuisi täyttä korvausta vastaan. Täy-
tenä korvauksena pidettäisiin osakkeelle ar-
vioitua käypää arvoa sen jälkeen, kun pankin 
vahvistetun taseen mukaiset tappiot ja niiden 
lisäksi kirjattaviksi tuleviksi arvioidut tappiot 
olisi otettu huomioon osakkeen arvoon vai-
kuttavina osakepääoman vähennyksinä. Tar-
koituksena on, että säännöksen nojalla mää-
rättävä osakkeen käypä arvo vastaisi mahdol-
lisimman hyvin osakkeen tosiasiallista arvoa 
pankissa, jonka ei ole mahdollista jatkaa toi-
mintaansa ilman julkista tukea. Lunastusme-
nettelyn kohteeksi joutuvien osakkeenomis-
tajien oikeusturvan kannalta on keskeistä, et-
tä kysymyksen lunastushinnasta ratkaisevat 
pankissa tehdyn asiaa koskevan valtion va-
kuusrahastosta annetun lain mukaisen erityis-
tarkastuksen jälkeen ulkopuoliset riippumat-
tomat välimiehet ja että välimiesten päätös 
on mahdollista saattaa yleisen tuomioistui-
men käsiteltäväksi. Osuuspankkien ja säästö-

pankkien liiketoiminnan lunastamiseen so-
vellettaisiin vastaavaa menettelyä. 

Valtion vakuusrahastosta annettuun lakiin 
lisättäväksi ehdotetun 19 b §:n nojalla valtio-
neuvosto voisi pykälässä säädettyjen edelly-
tysten täyttyessä päättää säännöksessä erik-
seen mainituista rahoitusmarkkinoilla toimi-
via yrityksiä tai arvopaperikauppaa koskevis-
ta rajoituksista ja kielloista, jos se olisi vält-
tämätöntä rahoitusmarkkinoiden vakaan ja 
häiriöttömän toiminnan kannalta. Säännöstä 
on arvioitava elinkeinovapauden kannalta. 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkei-
novapautta perustuslain 18 §:n 1 momentin 
mukaisena pääsääntönä. Valiokunta on rahoi-
tusmarkkinoilla toimivien toimiluvanvarai-
suutta koskevissa kannanotoissaan (esimer-
kiksi PeVL 24/2002 vp, PeVL 16/2003 vp) 
katsonut, että rahoitusmarkkinoiden vakau-
den turvaaminen ja sitä kautta asiakkaiden 
suojaan liittyvät perusteet puoltavat yleistä 
luvanvaraisuutta. Rahoitusmarkkinoilla toi-
mivien toimilupapäätöksiin on perustuslaki-
valiokunnan kannan mukaan mahdollista liit-
tää myös ehtoja (PeVL 67/2002 vp ja PeVL 
16/2003 vp). Perustuslakivaliokunta ei ole 
voimassa olevien rahoitusmarkkinoilla toi-
mivien yritysten toiminnan väliaikaista kes-
keyttämistä koskevien säännösten kohdalla 
todennut säännöksiin liittyvän perustuslain 
kannalta ongelmia. Perustuslakivaliokunta 
katsoi talletuspankin väliaikaista keskeyttä-
mistä koskeneesta laista annetusta hallituksen 
esityksestä (HE 180/2001 vp) antamassaan 
lausunnossa (PeVL 53/2001 vp), että ehdo-
tettu toiminnan keskeyttäminen puuttuu voi-
makkaasti elinkeinovapauteen. Toimenpide 
perustuu kuitenkin vahvoihin yhteiskunnalli-
siin intresseihin, minkä takia ehdotus ei ollut 
elinkeinovapauden kannalta ongelmallinen. 

Nyt ehdotettu säännös poikkeaa voimassa 
olevista säännöksistä siinä, että rajoitukset tai 
kiellot eivät kohdistu yksittäiseen toimijaan, 
vaan sen nojalla voitaisiin rajoittaa kaikkien 
pykälässä mainittujen säänneltyjen toimijoi-
den tai tietyn ryhmän toimintaa. Valtuuden 
perusteina ovat kuitenkin samanlaiset yhteis-
kunnalliset intressit kuin toimilupasääntelys-
sä ja voimassa olevissa toiminnan rajoitta-
mista koskevissa säännöksissä eli rahoitus-
markkinoiden vakauden turvaaminen ja tätä 
kautta asiakkaiden suojeleminen. Säännök-
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sessä valtioneuvostolle annettava toimival-
tuus kohdistuu jo muutoinkin säänneltyihin 
elinkeinoihin, joissa toiminnan harjoittajilta 
edellytetään erityistä ammattiosaamista. Val-
tuuden kohteena on asiallisesti rajoitettu 
joukko yrityksiä. Säännöksen nojalla ei voi-
taisi asettaa rajoituksia yksittäisille yrityksille 
tai henkilöille. 

Säännöksessä on myös erikseen määritelty 
edellytykset, milloin toimivaltuutta voidaan 
käyttää. Perusedellytyksenä on, että kysy-
myksessä on Suomen ulkopuolelta peräisin 
oleva erityisen painava syy. Lisäksi valtio-
neuvoston toimivalta on rajoitettu toimiin, 
jotka ovat välttämättömiä säännöksen tavoit-
teen saavuttamiseksi. Perustuslakivaliokunta 
on Rahoitustarkastuksen toimivaltuuksia 
koskevassa käytännössään pitänyt tarpeelli-
sena toimivaltuuksien rajaamista toimival-
tuuden tarkoituksen kannalta välttämättömiin 
toimiin. Esimerkiksi lausunnossaan PeVL 
67/2002 vp valiokunta katsoi, että Rahoitus-
tarkastuksen tietojensaantioikeus pitää rajoit-
taa luovutuksensaajan tarkoituksen kannalta 
välttämättömiin tietoihin.  

Valtion vakuusrahasto on perustuslain 
87 §:ssä tarkoitettu valtion talousarvion ul-
kopuolinen rahasto. Mainitun perustuslain 
kohdan mukaan tällaisen rahaston tai sen 
käyttötarkoituksen olennaista laajentamista 

tarkoittavan lakiehdotuksen hyväksymiseen 
vaaditaan eduskunnassa vähintään kahden 
kolmasosan enemmistö annetuista äänistä. 
Esityksessä ehdotetaan eräitä muutoksia ra-
haston tehtäviin. Näillä ei kuitenkaan muute-
ta rahaston käyttötarkoitusta olennaisesti sii-
tä, millaiseksi se on nyt laissa määritelty. 
Muutokset eivät siten ole merkityksellisiä pe-
rustuslain 87 §:n kannalta. Ehdotettu 19 a § 
ei kytkeydy vakuusrahaston toimintaan. 

Edellä olevan perusteella ehdotettuja rajoi-
tuksia perustuslaissa turvattuun omaisuuden-
suojaan ja elinkeinovapauteen voidaan pitää 
perusoikeuksien rajoittamista koskevien hy-
väksyttävien periaatteiden kannalta riittävän 
tarkkarajaisesti ja täsmällisesti määriteltyinä. 
Osakkeiden ja pääomalainojen sekä liiketoi-
minnan lunastamisen mahdollistava säännös 
on perustuslaissa säädettyjen edellytysten 
mukainen. Rahaston käyttötarkoitusta ei 
olennaisesti laajenneta. Tämän vuoksi halli-
tus katsoo, että lakiehdotus voidaan käsitellä 
tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Esi-
tyksestä on kuitenkin tarpeen pyytää perus-
tuslakivaliokunnan lausunto. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 

1. 

Laki 

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992) 

1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 126/2007, 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 11, 12 ja 12 b §, sellaisina kuin niistä ovat, 1 §:n 3 momentti 

laissa 245/1996, 11 § laissa 1237/1997 ja 12 b § laeissa 1508/2001 ja 644/2006, sekä 
lisätään lakiin uusi 11 a ja 19 b § seuraavasti: 

 
1 § 

Rahaston tehtävä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahaston varoista voidaan merkitä suoma-

laisen talletuspankin ja sen omistusyhteisön 
osakkeita ja osuuksia, myöntää lainaa pankil-
le ja sen omistusyhteisölle, antaa niiden ot-
tamille lainoille takauksia sekä myöntää pan-
kille ja sen omistusyhteisölle muutakin rahoi-
tustukea, jos se on tarpeellista pankin toi-
minnan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden 
turvaamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
11 § 

Rahoitustuen hakeminen 

Edellä 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulle 
pankille tai sen omistusyhteisölle taikka 1 §:n 
4 momentissa tarkoitetulle omaisuudenhoito-
yhtiölle annettava rahoitustuki myönnetään 
pankin, sen omistusyhteisön tai omaisuuden-
hoitoyhtiön hakemuksesta. 
 
 

11 a § 

Tukihakemukseen velvoittaminen 

Valtioneuvosto voi määrätä Suomessa toi-
miluvan saaneen pankin tekemään rahastolle 

hakemuksen valtioneuvoston tarpeelliseksi 
katsoman rahoitustuen saamiseksi, jos: 

1) pankin vakavaraisuus on heikentynyt tai 
sen voidaan odottaa heikentyvän niin, että 
edellytyksiä jatkaa toimiluvan mukaista toi-
mintaa ei ole; 

2) pankilla ei ole esittää riittäviä toimenpi-
teitä vakavaraisuutensa saattamiseksi luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) 
edellytetyn mukaiseksi tai vakavaraisuutensa 
säilyttämiseksi mainitun lain mukaisena eikä 
vakavaraisuuden turvaaminen ole mahdollis-
ta ilman valtion rahoitustukea; ja 

3) pankin selvitystila tai konkurssi voi joh-
taa vakaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla. 

Jos pankki ei tee tukihakemusta valtioneu-
voston asettamassa kohtuullisessa määräajas-
sa, valtioneuvosto voi päättää, että osakeyh-
tiömuotoisen pankin osakkeet ja pääomalai-
nat tai muun kuin osakeyhtiömuotoisen pan-
kin liiketoiminta lunastetaan 12 b §:ssä sää-
detyssä järjestyksessä rahastolle. 

Pankkia ei saa asettaa 2 momentissa tarkoi-
tetun määräajan kuluessa eikä tukihakemuk-
sen viranomaiskäsittelyn kestäessä selvitysti-
laan tai konkurssiin. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu päätös 
tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa. 
Valtiovarainministeriön on ennen päätöksen 
tekemistä pyydettävä asiassa lausunto Suo-
men Pankilta ja Finanssivalvonnalta. Valtio-
neuvoston 1 momentin nojalla tekemää pää-
töstä on noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. 
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12 § 

Tukiehdot 

Tukitoimiin voidaan liittää tuettavan pan-
kin ja omistusyhteisön liiketoimintaa ja hal-
linnon järjestämistä koskevia ehtoja. 

Takaisin maksettava rahoitustuki voidaan 
jättää kokonaan tai osittain takaisin perimät-
tä, jos eduskunta niin päättää. 
 

12 b § 

Tuen kohteena olevan pankin osakkeiden, 
pääomalainojen ja liiketoiminnan lunastami-

nen 

Edellä 12 a §:ssä tarkoitetun tukiehdon so-
veltamisen sijasta tuen kohteena olevan 
Suomessa toimiluvan saaneen pankin osak-
keet voidaan valtioneuvoston päätöksellä lu-
nastaa täyttä korvausta vastaan rahastolle tai 
1 §:n 4 momentissa tarkoitetulle yhtiölle. 
Täytenä korvauksena pidetään osakkeelle ar-
vioitua käypää arvoa sen jälkeen, kun pankin 
vahvistetun taseen osoittamat tappiot ja nii-
den lisäksi lunastusvuonna ja kolmena sitä 
seuraavana vuonna kirjattaviksi tuleviksi ar-
vioidut tappiot on katettu osakepääomaa 
alentamalla. Arvion tulevista tappioista tulee 
perustua luotettavaan selvitykseen pankin 
luottokannan ja muiden sijoitusten riskipitoi-
suudesta sekä perusteltuun näkemykseen 
tappioiden todennäköisyydestä ja ajoittumi-
sesta. Kirjattaviksi tuleviksi arvioitujen tap-
pioiden selvittämiseksi pankissa on suoritet-
tava 14 a §:ssä tarkoitettu erityistarkastus. 
Osakkeiden lunastusmenettelyyn sovelletaan 
muutoin soveltuvin osin, mitä osakeyhtiölain 
(624/2006) 18 luvun 2—11 §:ssä säädetään. 
Rahaston ei tarvitse asettaa lunastushinnan 
maksamiselle mainitun 18 luvun 6 §:ssä tar-
koitettua vakuutta. 

Mitä 1 momentissa säädetään osakkeista, 
sovelletaan vastaavasti pääomalainoihin. 

Jos Suomessa toimiluvan saanut pankki ei 
ole osakeyhtiö, sen liiketoiminta voidaan lu-
nastaa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Liiketoiminnan käypä arvo arvioidaan tällöin 
siten kuin 1 momentissa säädetään osakkeen 
käyvän arvon arvioimisesta. 

Säästöpankki, jonka liiketoiminta on lunas-
tettu 3 momentin mukaisesti, voidaan muut-
taa säätiöksi siten kuin siitä säädetään sääs-
töpankkilain 92 §:n 2 ja 3 momentissa. 

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös tehdään 
valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtiova-
rainministeriön on ennen päätöksen tekemis-
tä pyydettävä asiassa lausunto Suomen Pan-
kilta ja Finanssivalvonnalta. Päätöksen edel-
lytyksenä on, että valtion etu ei ole riittävästi 
turvattavissa 12 a §:n mukaisella tukiehdolla. 
Jos päätös koskee osakkeiden lunastamista, 
edellytyksenä on lisäksi, että osakkeenomis-
tajien yhdenvertaisuutta ei loukata ilman pai-
navaa syytä. Valtioneuvoston päätökseen, sil-
tä osin kuin se koskee lunastusoikeuden ole-
massaoloa, ei saa hakea muutosta valittamal-
la. 
 

19 b § 

Toiminnan rajoittaminen 

Valtioneuvosto voi, jos se on rahoitus-
markkinoiden vakavien kansainvälisten häi-
riöiden tai toisen valtion viranomaisten toi-
mien takia välttämätöntä Suomen rahoitus-
markkinoiden tai rahoitusmarkkinoilla toimi-
vien vakaan ja häiriöttömän toiminnan tur-
vaamiseksi, enintään kuudeksi kuukaudeksi: 

1) rajoittaa luottolaitosten, rahastoyhtiöi-
den, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyritys-
ten, arvopaperipörssien, optioyhteisöjen, sel-
vitysyhteisöjen ja arvopaperikeskuksen toi-
miluvan ja sääntöjen mukaista toimintaa; 

2) päättää julkisessa kaupankäynnissä, mo-
nenkeskisessä kaupankäynnissä tai optio-
pörssitoiminnassa noudatettavia menettelyta-
poja koskevista rajoituksista tai kielloista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös teh-
dään valtioneuvoston yleisistunnossa. Val-
tiovarainministeriön on ennen päätöksen te-
kemistä pyydettävä asiassa lausunto Suomen 
Pankilta ja Finanssivalvonnalta, jollei asian 
kiireellisyydestä muuta johdu. 

Tämän pykälän nojalla annetun valtioneu-
voston päätöksen noudattamista valvoo Fi-
nanssivalvonta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä         

kuuta 20  . 
————— 
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2. 

Laki 

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 

116 §:n 2 momentti, 117 §:n 3 momentti ja 119 §:n 5 momentti sekä 
muutetaan 119 §:n 1 momentti ja 120 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
119 § 

Tuen myöntäminen 

Vakuusrahaston varoista voidaan antaa 
avustuslainoja tai avustuksia rahastoon kuu-
luvalle talletuspankille, joka on joutunut sel-
laisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että avus-
tuslainan tai avustuksen myöntäminen on sen 
toiminnan turvaamiseksi tarpeellista. Va-
kuusrahasto voi myös antaa takauksia va-
kuusrahastoon kuuluvan talletuspankin otta-
mille lainoille tai merkitä pankin liikkeeseen 
laskeman pääomalainan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 

120 § 

Avustuslainan takaisin perimisestä luopumi-
nen 

Vakuusrahaston valtuuskunnalla on halli-
tuksen esityksestä oikeus kokonaan tai osit-
tain luopua avustuslainan tai pääomalainan 
takaisin perimisestä, jos takaisin periminen 
on kohtuutonta avustuslainan tai pääomalai-
nan saaneelle talletuspankille. Vakuusrahas-
ton valtuuskunnan ja hallituksen tulee teh-
dessään päätöstä avustuslainan tai pääoma-
lainan takaisin perimisestä luopumisesta 
noudattaa, mitä 119 §:n 2 momentissa sääde-
tään. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä          
kuuta 20  . 

————— 
 

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2009 

 
 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valtion vakuusrahastosta 30 päivänä huhtikuuta 1992 annetun lain (379/1992) 

1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 126/2007, 
muutetaan 1 §:n 3 momentti, 11, 12 ja 12 b §, sellaisina kuin niistä ovat, 1 §:n 3 momentti 

laissa 245/1996, 11 § laissa 1237/1997 ja 12 b § laeissa 1508/2001 ja 644/2006, sekä 
lisätään lakiin uusi 11 a ja 19 b § seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

1 § 

Rahaston tehtävä 

— — — — — — — — — — — — — —  
Rahaston varoista voidaan myöntää lainoja 

erityisehdoin (tukilaina) luottolaitostoimin-
nasta annetun lain (121/2007) 113 §:ssä tar-
koitetuille vakuusrahastoille tämän lain mu-
kaisesti. Rahaston vastuulla voidaan antaa ta-
kauksia mainittujen vakuusrahastojen ottamil-
le lainoille. 

Rahaston varoista voidaan myös merkitä 
suomalaisen talletuspankin osakkeita ja 
osuuksia, antaa pankin ottamille lainoille ta-
kauksia ja myöntää muutakin rahoitustukea, 
jos se on tarpeellista pankin toiminnan ja ra-
hoitusmarkkinoiden vakauden turvaamiseksi. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Rahaston tehtävä 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 

Rahaston varoista voidaan merkitä suoma-
laisen talletuspankin ja sen omistusyhteisön 
osakkeita ja osuuksia, myöntää lainaa pankil-
le ja sen omistusyhteisölle, antaa niiden ot-
tamille lainoille takauksia sekä myöntää pan-
kille ja sen omistusyhteisölle muutakin rahoi-
tustukea, jos se on tarpeellista pankin toimin-
nan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden tur-
vaamiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

11 § 

Tukilainan ja takauksen myöntäminen 

Tukilaina ja takaus myönnetään vakuusra-
haston hakemuksesta. Lainan ja takauksen 

11 § 

Rahoitustuen hakeminen 

Edellä 1 §:n 3 momentissa tarkoitetulle 
pankille tai sen omistusyhteisölle taikka 1 §:n 
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myöntämisen edellytyksenä on, että hakijana 
olevaan vakuusrahastoon kuuluva yksi tai 
useampi pankki on joutunut sellaisiin talou-
dellisiin vaikeuksiin, että avustuslainan tai 
avustuksen myöntäminen kysymyksessä ole-
vasta vakuusrahastosta on pankin toiminnan 
ja rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaami-
seksi tarpeellista eivätkä vakuusrahaston 
omat varat tarkoitukseen riitä. 
 

4 momentissa tarkoitetulle omaisuudenhoito-
yhtiölle annettava rahoitustuki myönnetään 
pankin, sen omistusyhteisön tai omaisuuden-
hoitoyhtiön hakemuksesta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 a §

Tukihakemukseen velvoittaminen 

Valtioneuvosto voi määrätä Suomessa toi-
miluvan saaneen pankin tekemään rahastolle 
hakemuksen valtioneuvoston tarpeelliseksi 
katsoman rahoitustuen saamiseksi, jos: 

1) pankin vakavaraisuus on heikentynyt tai 
sen voidaan odottaa heikentyvän niin, että 
edellytyksiä jatkaa toimiluvan mukaista toi-
mintaa ei ole; 

2) pankilla ei ole esittää riittäviä toimenpi-
teitä vakavaraisuutensa saattamiseksi luotto-
laitostoiminnasta annetussa laissa 
(121/2007) edellytetyn mukaiseksi tai vaka-
varaisuutensa säilyttämiseksi mainitun lain 
mukaisena eikä vakavaraisuuden turvaami-
nen ole mahdollista ilman valtion rahoitustu-
kea; ja 

3) pankin selvitystila tai konkurssi voi joh-
taa vakaviin häiriöihin rahoitusmarkkinoilla. 

Jos pankki ei tee tukihakemusta valtioneu-
voston asettamassa kohtuullisessa määrä-
ajassa, valtioneuvosto voi päättää, että osa-
keyhtiömuotoisen pankin osakkeet ja pää-
omalainat tai muun kuin osakeyhtiömuotoi-
sen pankin liiketoiminta lunastetaan 
12 b §:ssä säädetyssä järjestyksessä rahas-
tolle. 

Pankkia ei saa asettaa 2 momentissa tar-
koitetun määräajan kuluessa eikä tukihake-
muksen viranomaiskäsittelyn kestäessä selvi-
tystilaan tai konkurssiin. 

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu päätös 
tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa. 
Valtiovarainministeriön on ennen päätöksen 
tekemistä pyydettävä asiassa lausunto Suo-
men Pankilta ja Finanssivalvonnalta. Valtio-
neuvoston 1 momentin nojalla tekemää pää-
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töstä on noudatettava muutoksenhausta huo-
limatta, jollei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää. 
 

 
 

12 § 

Tukiehdot 

Tukilainaan ja muihin tukitoimiin voidaan 
asettaa sekä tukea saavaa vakuusrahastoa et-
tä tuettavan pankin toimintaa ja hallintoa 
koskevia ehtoja. 

Tukilaina ja muu takaisin maksettava rahoi-
tustuki voidaan jättää kokonaan tai osittain 
takaisin perimättä, jos eduskunta niin päättää. 
 

12 § 

Tukiehdot 

Tukitoimiin voidaan liittää tuettavan pan-
kin ja omistusyhteisön liiketoimintaa ja hal-
linnon järjestämistä koskevia ehtoja. 

Takaisin maksettava rahoitustuki voidaan 
jättää kokonaan tai osittain takaisin perimät-
tä, jos eduskunta niin päättää. 
 
 

 
 

12 b § 

Tuen kohteena olevan pankin osakkeiden ja 
pääomalainojen lunastaminen 

 
Edellä 12 a §:ssä tarkoitetun tukiehdon so-

veltamisen sijasta tuen kohteena olevan pan-
kin osakkeet voidaan lunastaa täyttä korvaus-
ta vastaan valtion vakuusrahastolle tai 1 §:n 
4 momentissa tarkoitetulle yhtiölle. Osakkei-
den käyvän hinnan määrittämiseen ja lunas-
tusmenettelyyn sovelletaan, mitä osakeyhtiö-
lain (624/2006) 18 luvun 2—11 §:ssä sääde-
tään. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 b § 

Tuen kohteena olevan pankin osakkeiden, 
pääomalainojen ja liiketoiminnan lunasta-

minen 

Edellä 12 a §:ssä tarkoitetun tukiehdon so-
veltamisen sijasta tuen kohteena olevan Suo-
messa toimiluvan saaneen pankin osakkeet 
voidaan valtioneuvoston päätöksellä lunastaa 
täyttä korvausta vastaan rahastolle tai 1 §:n 
4 momentissa tarkoitetulle yhtiölle. Täytenä 
korvauksena pidetään osakkeelle arvioitua 
käypää arvoa sen jälkeen, kun pankin vahvis-
tetun taseen osoittamat tappiot ja niiden li-
säksi lunastusvuonna ja kolmena sitä seuraa-
vana vuonna kirjattaviksi tuleviksi arvioidut 
tappiot on katettu osakepääomaa alentamal-
la. Arvion tulevista tappioista tulee perustua 
luotettavaan selvitykseen pankin luottokan-
nan ja muiden sijoitusten riskipitoisuudesta 
sekä perusteltuun näkemykseen tappioiden 
todennäköisyydestä ja ajoittumisesta. Kirjat-
taviksi tuleviksi arvioitujen tappioiden selvit-
tämiseksi pankissa on suoritettava 14 a §:ssä 
tarkoitettu erityistarkastus. Osakkeiden lu-
nastusmenettelyyn sovelletaan muutoin sovel-
tuvin osin, mitä osakeyhtiölain (624/2006) 
18 luvun 2—11 §:ssä säädetään.. Rahaston 
ei tarvitse asettaa lunastushinnan maksami-
selle mainitun 18 luvun 6 §:ssä tarkoitettua 
vakuutta. 
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Mitä 1 momentissa säädetään osakkeista, 
sovelletaan vastaavasti pääomalainoihin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös tehdään 
valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen 
edellytyksenä on, että valtion etu ei ole riittä-
västi turvattavissa 12 a §:n 1 momentin mu-
kaisella tukiehdolla ja että osakkeenomistaji-
en yhdenvertaisuudesta ei poiketa ilman pai-
navaa syytä. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä 1 momentissa säädetään osakkeista, 
sovelletaan vastaavasti pääomalainoihin. 

Jos Suomessa toimiluvan saanut pankki ei 
ole osakeyhtiö, sen liiketoiminta voidaan lu-
nastaa 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. 
Liiketoiminnan käypä arvo arvioidaan tällöin 
siten kuin 1 momentissa säädetään osakkeen 
käyvän arvon arvioimisesta. 

Säästöpankki, jonka liiketoiminta on lunas-
tettu 3 momentin mukaisesti, voidaan muut-
taa säätiöksi siten kuin siitä säädetään sääs-
töpankkilain 92 §:n 2 ja 3 momentissa. 

Tässä pykälässä tarkoitettu päätös tehdään 
valtioneuvoston yleisistunnossa. Valtiova-
rainministeriön on ennen päätöksen tekemis-
tä pyydettävä asiassa lausunto Suomen Pan-
kilta ja Finanssivalvonnalta. Päätöksen edel-
lytyksenä on, että valtion etu ei ole riittävästi 
turvattavissa 12 a §:n mukaisella tukiehdolla. 
Jos päätös koskee osakkeiden lunastamista, 
edellytyksenä on lisäksi, että osakkeenomis-
tajien yhdenvertaisuutta ei loukata ilman pai-
navaa syytä. Valtioneuvoston päätökseen, sil-
tä osin kuin se koskee lunastusoikeuden ole-
massaoloa, ei saa hakea muutosta valitta-
malla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 b §

Toiminnan rajoittaminen 

Valtioneuvosto voi, jos se on rahoitus-
markkinoiden vakavien kansainvälisten häi-
riöiden tai toisen valtion viranomaisten toi-
mien takia välttämätöntä Suomen rahoitus-
markkinoiden tai rahoitusmarkkinoilla toimi-
vien vakaan ja häiriöttömän toiminnan tur-
vaamiseksi, enintään kuudeksi kuukaudeksi: 

1) rajoittaa luottolaitosten, rahastoyhtiöi-
den, säilytysyhteisöjen, sijoituspalveluyritys-
ten, arvopaperipörssien, optioyhteisöjen, sel-
vitysyhteisöjen ja arvopaperikeskuksen toimi-
luvan ja sääntöjen mukaista toimintaa; 

2) päättää julkisessa kaupankäynnissä, 
monenkeskisessä kaupankäynnissä tai optio-
pörssitoiminnassa noudatettavia menettely-
tapoja koskevista rajoituksista tai kielloista. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettu päätös 
tehdään valtioneuvoston yleisistunnossa. 
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Valtiovarainministeriön on ennen päätöksen 
tekemistä pyydettävä asiassa lausunto Suo-
men Pankilta ja Finanssivalvonnalta, jollei 
asian kiireellisyydestä muuta johdu. 

Tämän pykälän nojalla annetun valtioneu-
voston päätöksen noudattamista valvoo Fi-
nanssivalvonta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 

 
 

 

2. 

Laki 

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 

116 §:n 2 momentti, 117 §:n 3 momentti ja 119 §:n 5 momentti sekä 
muutetaan 119 §:n 1 momentti ja 120 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 
 

116 § 

Vakuusrahaston hallinto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vakuusrahastolle on myönnetty tukilai-

naa tai muuta valtion vakuusrahastosta anne-
tussa laissa tarkoitettua tukea tai vastaavaa 
tukea valtion talousarviossa olevien valtuuk-
sien nojalla, valtiovarainministeriöllä on oi-
keus nimetä valtuuskuntaan ja hallitukseen 
valtiota edustava jäsen. 

116 § 

Vakuusrahaston hallinto 

— — — — — — — — — — — — — —  
(2 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 
 

 
 

117 § 

Vakuusrahaston kannatusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
Jos vakuusrahastolle on myönnetty tukilai-

naa tai muuta valtion vakuusrahastosta anne-
tussa laissa tarkoitettua tukea tai vastaavaa 

117 § 

Vakuusrahaston kannatusmaksu 

— — — — — — — — — — — — — —  
(3 mom. kumotaan) 
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tukea valtion talousarviossa olevien valtuuk-
sien nojalla ja tuen takaisin maksaminen edel-
lyttää 0,5 prosenttia korkeampaa maksua, 
kannatusmaksut voidaan korottaa enintään 
yhdeksi prosentiksi mainitusta taseiden yh-
teenlasketusta loppusummasta. Rahoitustar-
kastus voi velvoittaa korottamaan kannatus-
maksua, jos se katsoo, ettei valtuuskunnan 
määräämä kannatusmaksu ole riittävä tur-
vaamaan vakuusrahaston velvoitteita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
119 § 

Tuen myöntäminen 

Vakuusrahaston varoista voidaan antaa 
avustuslainoja tai avustuksia rahastoon kuu-
luvalle talletuspankille, joka on joutunut sel-
laisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että avustus-
lainan tai avustuksen myöntäminen on sen 
toiminnan turvaamiseksi tarpeellista. Vakuus-
rahasto voi antaa myös takauksia vakuusra-
hastoon kuuluvan talletuspankin ottamille 
lainoille tai merkitä pankin liikkeeseen las-
keman pääomalainan. Jos vakuusrahastolla 
on tukilaina valtion vakuusrahastosta anne-
tun lain nojalla tai jos vakuusrahaston otta-
malla lainalla on valtion tai valtion vakuus-
rahaston takaus, voidaan avustuslainoja, 
avustuksia tai takauksia antaa sekä pääoma-
lainoja merkitä vain valtiovarainministeriön 
hyväksymissä rajoissa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos vakuusrahastolle on myönnetty 1 mo-
mentissa tarkoitettua tukilainaa, avustuslai-
nan, pääomalainan tai avustuksen myöntämi-
seen pankille näistä lainavaroista on saatava 
valtiovarainministeriön suostumus. 
 

119 § 

Tuen myöntäminen 

Vakuusrahaston varoista voidaan antaa 
avustuslainoja tai avustuksia rahastoon kuu-
luvalle talletuspankille, joka on joutunut sel-
laisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että avustus-
lainan tai avustuksen myöntäminen on sen 
toiminnan turvaamiseksi tarpeellista. Va-
kuusrahasto voi myös antaa takauksia va-
kuusrahastoon kuuluvan talletuspankin otta-
mille lainoille tai merkitä pankin liikkeeseen 
laskeman pääomalainan. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
(5 mom. kumotaan) 
 
 
 
 
 

 
120 § 

Avustuslainan takaisin perimisestä luopumi-
nen 

Vakuusrahaston valtuuskunnalla on halli-
tuksen esityksestä oikeus kokonaan tai osit-
tain luopua avustuslainan tai pääomalainan 
takaisin perimisestä, jos takaisin periminen 
on kohtuutonta avustuslainan tai pääomalai-

120 § 

Avustuslainan takaisin perimisestä luopumi-
nen 

Vakuusrahaston valtuuskunnalla on halli-
tuksen esityksestä oikeus kokonaan tai osit-
tain luopua avustuslainan tai pääomalainan 
takaisin perimisestä, jos takaisin periminen 
on kohtuutonta avustuslainan tai pääomalai-
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nan saaneelle talletuspankille. Vakuusrahas-
ton valtuuskunnan ja hallituksen tulee tehdes-
sään päätöstä avustuslainan tai pääomalainan 
takaisin perimisestä luopumisesta noudattaa, 
mitä 119 §:n 2 momentissa säädetään. Jos va-
kuusrahastolle on myönnetty 119 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua tukilainaa, avustuslai-
nan tai pääomalainan takaisin perimisestä 
luopumiseen on saatava valtiovarainministe-
riön suostumus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 

nan saaneelle talletuspankille. Vakuusrahas-
ton valtuuskunnan ja hallituksen tulee teh-
dessään päätöstä avustuslainan tai pääoma-
lainan takaisin perimisestä luopumisesta 
noudattaa, mitä 119 §:n 2 momentissa sääde-
tään. 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 

 
 

 
 
 
 


