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Sisäasiainministeriön asetus

N:o 657

pysäköintivirhemaksun korottamisesta

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2003

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä
huhtikuuta 1970 annetun lain (248/1970) 7 §:n nojalla sellaisena kuin se on laissa 969/2001:

1 §
Pysäköintivirhemaksut ovat seuraavissa
kaupungeissa:

Kaupunki Euroa

Imatra 30
Porvoo 30

2 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
heinäkuuta 2003.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2003

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

Poliisiylitarkastaja Pertti Luntiala

103—2003 430301



Valtiovarainministeriön asetus

N:o 658

sijoituspalveluyrityksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä
heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996) 9 §:n ja 18 §:n 2 momentin, sellaisena kuin ne ovat
laissa (596/2003), sekä ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua
Suomessa 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 7 §:n, sellaisena kuin se on
laissa (597/2003), nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen
liitettävistä selvityksistä haettaessa
1) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
(579/1996) 9 §:ssä tarkoitettua sijoituspalve-
luyrityksen toimilupaa,
2) sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
18 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa pe-
rustaa sivuliike valtioon, joka ei kuulu Eu-
roopan talousalueeseen, tai
3) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oi-
keudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetun lain (580/1996) 7 §:ssä tarkoitettua
sivuliikkeen toimilupaa.

2 §

Selvitys hakijasta

Kirjallisesta toimilupahakemuksesta on
käytävä ilmi sijoituspalveluyrityksen toimi-
lupaa hakevan yhtiön täydellinen toiminimi,
aputoiminimet, kotipaikka, posti- ja käyn-

tiosoite, hallinnollinen päätoimipaikka Suo-
messa ja muut toimipaikat.
Hakemukseen on liitettävä:
1) jäljennös yhtiön voimassa olevasta yh-

tiöjärjestyksestä;
2) ote tai jäljennös siitä yhtiökokouksen

päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yh-
tiöjärjestys on päätetty muuttaa vastaamaan
sijoituspalveluyrityksen yhtiöjärjestyksen
edellytyksiä ja josta ilmenevät sekä yhtiön
aikomus hakea sijoituspalveluyrityksen toi-
milupaa että toimiluvan hakemisessa nouda-
tettava menettely;
3) selvitys siitä, että edellä 2 kohdassa

tarkoitettu yhtiöjärjestyksen muutos on jätetty
rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallituk-
selle siten kuin siitä säädetään osakeyhtiölain
(734/1978) 9 luvun 14 §:n 2 momentissa;
4) yhtiön kaupparekisteriote.
Jos sijoituspalveluyrityksen toimilupaa

haetaan perustettavan yhtiön lukuun, hake-
muksesta on käytävä ilmi hakijan nimi ja
yhteystiedot sekä perustettavan yhtiön nimi,
käytettävät aputoiminimet, kotipaikka, hallin-
nollinen päätoimipaikka Suomessa ja muut
toimipaikat.
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Perustettavan yhtiön toimilupahakemuk-
seen on liitettävä mahdollisine liitteineen:
1) ote tai jäljennös sijoituspalveluyrityksen
perustamista koskevasta päätöksestä, jos pe-
rustajana on oikeushenkilö;
2) kunkin perustajan kaupparekisteriote,
jos perustaja on oikeushenkilö, tai kunkin
perustajan virkatodistus ja yhteystiedot, jos
perustaja on luonnollinen henkilö;
3) jäljennös perustamiskirjasta;
4) jäljennös mahdollisesta perustamisko-
kouksen pöytäkirjasta.

3 §

Harjoitettavaksi aiottu toiminta

Hakemuksessa on lueteltava ja kuvattava
ne sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
3 §:n 1 momentissa tarkoitetut sijoituspalve-
lut, joita sijoituspalveluyritys aikoo tarjota.
Hakemuksessa on myös lueteltava ja kuvat-
tava sijoituspalveluyrityksistä annetun lain
16 §:ssä tarkoitettu muu liiketoiminta, jota
sijoituspalveluyrityksen on tarkoitus harjoit-
taa.

4 §

Osakepääoma

Jos sijoituspalveluyritykseltä edellytetty si-
joituspalveluyrityksistä annetun lain 13 §:ssä
tarkoitettu osakepääoma ei ole toimilupaa
haettaessa maksettu, hakemukseen on liitet-
tävä selvitys osakepääoman maksamista kos-
kevista sitoumuksista. Selvityksen tulee si-
sältää osakeyhtiön perustamiskirja tai mer-
kintälista, johon osakkeet on merkitty, perus-
tamiskokouksen pöytäkirja sekä tiedot mer-
kitsijöistä ja näiden merkinnöistä. Hakemuk-
seen on lisäksi liitettävä jäljennös kunkin
merkitsijänä olevan oikeushenkilön osakkei-
den merkintää koskevasta päätöksestä ja
merkitsijän kaupparekisteriote sekä merkitsi-
jänä olevan luonnollisen henkilön virkatodis-
tus.
Jos sijoituspalveluyritykseltä edellytetty
osakepääoma on toimilupaa haettaessa koko-
naan maksettu, toimilupahakemukseen on
liitettävä selvitys siitä, että maksettu määrä on
yhtiön omistuksessa ja hallinnassa. Hakemuk-

seen on myös liitettävä yhtiön tilintarkastajien
allekirjoittama todistus siitä, että osakepää-
oman maksua koskevia säännöksiä on nou-
datettu.
Jos osakepääomaa on merkitty oikeuksin

tai velvollisuuksin panna yhtiöön osaketta
vastaan muuta omaisuutta kuin rahaa taikka
osakepääoma on kokonaan tai osaksi mak-
settu muuna kuin rahana, hakemukseen on
liitettävä osakeyhtiölain (734/1978) 2 luvun
4 a §:ssä tarkoitettu lausunto.

5 §

Selvitys tärkeimmistä osakkeenomistajista ja
osakkeenomistajien omistusosuuksista

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspal-
veluyrityksen sellaiset omistajat, joiden omis-
tusosuus sijoituspalveluyrityksestä suoraan
tai välillisesti on vähintään yksi kahdeskym-
menesosa. Hakemuksesta on käytävä ilmi
kunkin omistajan omistusosuuden suuruus
sekä omistajien henkilö- ja yhteystiedot.
Hakemukseen on liitettävä omistajina olevien
luonnollisten henkilöiden virkatodistukset tai
niitä vastaavat selvitykset sekä omistajina
olevien oikeushenkilöiden kaupparekisteriot-
teet tai niitä vastaavat selvitykset. Hakemuk-
seen on lisäksi liitettävä selvitys sellaisista
sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka
johtavat tai saattavat johtaa tässä momentissa
tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen.
Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 mo-

mentissa tarkoitetun omistajan taloudellisesta
asemasta, jonka tulee sisältää myös tiedot
omistajan sijoituspalveluyritykseltä saamista
luotoista sisältäen luottojen pääoman, koron
ja laina-ajan sekä luotonantoon rinnastetta-
vista eristä. Jos omistaja on oikeushenkilö,
hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja,
jos omistaja on konsernin osa, konsernitilin-
päätöstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä
tilikaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laa-
dittu aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen
hakemuksen jättämistä, hakemukseen on lii-
tettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja alle-
kirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimisen
jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen ase-
maan olennaisesti vaikuttaneista tapahtumista
sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta
tilanteesta ja tuloksesta
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Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot
ja selvitykset on ilmoitettava myös osakkeen-
omistajaan rinnastettavasta arvopaperimark-
kinalain (495/1989) 2 luvun 9 §:ssä tarkoite-
tusta luonnollisesta henkilöstä ja oikeushen-
kilöstä. Hakemuksessa on lisäksi yksilöitävä
se seikka, jonka perusteella luonnollista hen-
kilöä tai oikeushenkilöä on pidettävä osak-
keenomistajaan edellä tarkoitetulla tavalla
rinnastettavana henkilönä.

6 §

Sijoituspalveluyrityksen johto

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäl-
jennökset tarpeellisista yhtiökokouksen, hal-
lintoneuvoston kokouksen ja hallituksen ko-
kouksen pöytäkirjoista taikka muista yhtiön
ulkopuolisen tahon laatimista asiakirjoista,
joista ilmenevät sijoituspalveluyritykselle va-
litut hallintoneuvoston ja hallituksen varsi-
naiset ja varajäsenet sekä yhtiölle valittu
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja. Hake-
muksessa on lisäksi mainittava hallintoneu-
voston ja hallituksen varsinaisten ja vara-
jäsenten sekä toimitusjohtajan ja mahdollisen
varatoimitusjohtajan yhteystiedot, jos nämä
eivät ilmene edellä tarkoitetuista pöytä- tai
asiakirjoista, sekä liitettävä sanottujen henki-
löiden virkatodistukset.
Jos sijoituspalveluyritykselle on valittu
yksi tai useampi varatoimitusjohtaja, selvi-
tyksestä on ilmettävä se, millä edellytyksillä
varatoimitusjohtaja tulee toimitusjohtajan si-
jaan tämän ollessa estyneenä hoitamasta
tehtäväänsä sekä se, mikä on eri varatoimi-
tusjohtajien sijaantulojärjestys.

7 §

Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Hakemukseen on liitettävä selvitys sijoi-
tuspalveluyrityksistä annetun lain 15 a §:ssä
tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka
johtavat tai saattavat johtaa merkittävän si-
donnaisuuden syntymiseen.

8 §

Sijoituspalveluyrityksen tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi sijoituspal-
veluyrityksen tilintarkastajien nimet sekä se,
kuka tilintarkastajista tai mikä tilintarkas-
tusyhteisöistä on sijoituspalveluyrityksistä
annetun lain 26 §:ssä tarkoitettu Keskuskaup-
pakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilin-
tarkastusyhteisö. Hakemukseen on lisäksi
liitettävä ote tai jäljennös yhtiön tilintarkas-
tajien valitsemista koskevan yhtiökokouksen
tai perustamiskokouksen pöytäkirjasta.

9 §

Taloudelliset toimintaedellytykset

Sijoituspalveluyrityksen taloudellisten toi-
mintaedellytysten arvioimiseksi toimilupaha-
kemukseen on liitettävä toimintasuunnitelma,
jonka tulee sisältää:
1) yksityiskohtainen selvitys harjoitetta-

vaksi aiotun toiminnan laadusta ja laajuudesta
sekä toiminnan jakautumisesta sijoituspalve-
lujen tarjoamiseen, muuhun liiketoimintaan ja
sijoituspalveluyrityksen omaan lukuun tehtä-
vään kauppaan;
2) kannattavuusarviot ja tavoitteet sekä

tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet
seuraavalle kolmelle vuodelle;
3) arvio omien varojen riittävyydestä seu-

raavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma
riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden
varmistamiseksi.
Toimintasuunnitelman tulee lisäksi sisältää

selvitys asiamiehen välityksellä harjoitetta-
viksi aiotuista sekä ulkoistettavista toimin-
noista. Hakemuksesta on käytävä ilmi asia-
miesten sekä ulkoistettavia toimintoja hoita-
vien nimet ja yhteystiedot
Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa,

hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja,
jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpää-
töstiedot liitteineen kolmelta viimeiseltä tili-
kaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu
aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hake-
muksen jättämistä, hakemukseen on lisäksi
liitettävä yhtiön hallituksen päiväämä ja al-
lekirjoittama selvitys tilinpäätöksen laatimi-
sen jälkeen sattuneista yhtiön taloudelliseen
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asemaan olennaisesti vaikuttaneista seikoista
sekä yhtiön hakemushetken taloudellisesta
tilanteesta ja tuloksesta.
Toimilupahakemukseen on liitettävä jäljen-
nös hakemuksesta, jolla yhtiö on hakenut
sijoittajien korvausrahaston jäsenyyttä.

10 §

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sijoituspalveluyrityksen sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan osalta hakemukseen
on liitettävä:
1) kuvaus sijoituspalveluyrityksen organi-
saatiosta, tehtävien ja vastuiden jaosta sekä
päätöksentekojärjestelmästä ja selvitys pal-
kattavan henkilöstön määrästä sekä henkilös-
tölle asetettavista ammatillisista vaatimuksis-
ta;
2) kuvaus sisäisen valvonnan järjestämi-
sestä;
3) kuvaus sisäisen tarkastuksen järjestämi-
sestä;
4) kuvaus toimintojen laillisuuden ja si-
säisten menettelytapojen noudattamisen val-
vonnan järjestämisestä;
5) selvitys niistä järjestelmistä ja menetel-
mistä, joilla sijoituspalveluyrityksen on tar-
koitus seurata ja hallita sijoituspalveluyrityk-
sistä annetun lain 5 luvussa tarkoitettuja
riskejä;
6) kuvaus riittävän tiedonkulun sekä ris-
kienhallinnan ja sisäisen valvonnan turvaa-
misesta asiamiehen välityksellä harjoitetta-
vien ja ulkoistettavien toimintojen osalta;
7) selvitys luotonmyönnön tavoitteista ja
riskinoton periaatteista, luoton myöntöproses-
sista, luottoriskien tunnistamis-, mittaamis-,
seuranta- ja valvontajärjestelmistä sekä luot-
toriskien hallinnan arvioinnista;
8) selvitys kirjanpitojärjestelmästä ja kir-
janpitomenetelmistä;
9) kuvaus tietojärjestelmistä, tietohallinto-
strategiasta ja tietohallinto-organisaatiosta se-
kä kuvaus ulkoistettavista tietotekniikkapal-
veluista;
10) kuvaus tietoturvallisuusorganisaatiosta
ja -vastuista, tietoturvallisuusperiaatteista ja
tietoturvallisuuteen liittyvien riskien hallin-
nasta;
11) tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset
ohjeet;

12) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyri-
tys on varautunut toiminnan jatkumiseen
häiriötilanteissa;
13) sijoituspalveluyrityksen keskeisten toi-

mintojen jatkuvuussuunnitelmat.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä sijoitus-

palveluyrityksen päätöksentekoelinten työjär-
jestykset sekä sijoituspalveluyrityksessä so-
vellettavat sisäiset toimintaohjeet.

11 §

Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemis-
järjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja joh-
don hyväksymät sisäiset ohjeet asiakkaan
tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä,
miten varmistutaan rahanpesun estämiseksi ja
terrorismin rahoituksen vastustamiseksi an-
nettuihin määräyksiin sisältyvän huolellisuus-
ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vas-
tuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusoh-
jelmasta.

12 §

Takaisinmaksettavien varojen vastaan-
ottaminen tilille

Jos sijoituspalveluyritys aikoo vastaanottaa
sijoituspalvelun yhteydessä asiakkailta ta-
kaisinmaksettavia varoja tilille, hakemukseen
on liitettävä selvitys suunnitellusta tilijärjes-
telmästä ja siitä, miten varojen siirto ja nosto
tililtä tapahtuu, sekä luonnokset asiakkaan
kanssa solmittavien tilisopimusten yleisiksi
ehdoiksi. Hakemukseen on lisäksi liitettävä
selvitys asiakkaalta takaisinmaksettavien va-
rojen vastaanottamiseen tilille liittyvien ris-
kien hallinnasta ja seurannasta.

13 §

Sijoituspalveluyrityksen osakkeenomistajien
luotettavuus, hyvämaineisuus, kokemus ja

muu sopivuus

Hakemukseen on liitettävä edellä 5 §:ssä
tarkoitettua osakkeenomistajaa tai sellaiseen
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rinnastettavaa luonnollista henkilöä koskeva
tällaisen henkilön päiväämä ja allekirjoittama
ilmoitus, joka sisältää:
1) sijoituspalveluyrityksen nimen;
2) ilmoittajan nimen;
3) tiedot sopimuksista tai muista järjeste-
lyistä, jotka oikeuttavat ilmoittajan hyöty-
mään sijoituspalveluyrityksen osakkeiden
tuotosta;
4) tiedot vajaavaltaisista, joiden edunval-
vojana ilmoittaja toimii, vajaavaltaisten mää-
räysvallassa olevista yhteisöistä, vajaavaltais-
ten omistusosuuksista sijoituspalveluyrityk-
sessä taikka sellaisista sopimuksista tai muista
järjestelyistä, jotka toteutuessaan johtavat
edellä tarkoitetun määräysvallan tai omis-
tusosuuden syntymiseen;
5) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edus-
taman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön harjoitta-
masta tai suunnitellusta yhteistyöstä sijoitus-
palveluyrityksen kanssa;
6) tiedot ilmoittajan määräysvallassa ole-
vista yhteisöistä sekä tällaisen yhteisön ta-
loudellisesta tilasta ilmoituksen tekohetkellä
sisältäen viimeisimmät tilinpäätöstiedot sekä,
jos tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin kuusi
kuukautta ennen hakemuksen jättämistä, hal-
lituksen taikka kaikkien henkilökohtaisesti
vastuunalaisten yhtiömiesten päiväämän ja
allekirjoittaman selvityksen tilinpäätöksen
jälkeen sattuneista yhteisön asemaan olennai-
sesti vaikuttaneista seikoista sekä yhteisön
hakemushetken taloudellisesta tilanteesta ja
tuloksesta;
7) tiedot ilmoittajan jäsenyydestä tai vara-
jäsenyydestä muun yhteisön hallintoneuvos-
tossa tai hallituksessa taikka ilmoittajan toi-
mimisesta muun yhteisön johdossa;
8) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edus-
taman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun
määräysvallassa olevan yhteisön arvopaperi-
markkinalain (495/1989) 2 luvun 9 §:ssä
tarkoitetuista omistus- ja ääniosuuksista myös
muissa kuin sellaisissa yhteisöissä, joiden
osake on otettu julkisen kaupankäynnin tai
sitä Euroopan talousalueella vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi taikka tällaiseen osuu-
teen mahdollisesti johtavista sopimuksista tai
muista järjestelyistä;
9) tiedot ilmoittajan tai ilmoittajan edus-
taman vajaavaltaisen taikka edellä mainitun

määräysvallassa olevan yhteisön sellaisesta
omistuksesta tai ääniosuudesta toisessa sijoi-
tuspalveluyrityksessä, joka ylittää yhden kah-
deskymmenesosan sijoituspalveluyrityksen
pääoma- tai äänimäärästä taikka tällaiseen
osuuteen mahdollisesti johtavista sopimuksis-
ta tai muista järjestelyistä;
10) tiedot ilmoittajan mahdollisesta mää-

räämisestä liiketoimintakieltoon;
11) tiedot ilmoittajaan, hänen määräysval-

lassaan olevaan yhteisöön tai yhteisöön, jossa
hän on tai on ollut edellä 8 kohdassa
tarkoitetussa asemassa kohdistetuista mahdol-
lisista kurinpito-, huomautus- tai muista moi-
temenettelyistä sinä aikana kun hän on ollut
edellä tarkoitetussa asemassa;
12) tiedot ilmoittajan, hänen määräysval-

lassaan olevan yhteisön tai yhteisön, jossa
ilmoittaja on edellä 8 kohdassa tarkoitetussa
asemassa mahdollisesti alkaneesta velkajär-
jestely- tai konkurssimenettelystä;
13) ilmoittajan, hänen määräysvallassaan

olevan yhteisön tai yhteisön, jossa hän on tai
on ollut edellä 8 kohdassa tarkoitetussa
asemassa, kotipaikan ulosottoviranomaisen
antaman todistuksen edellä tarkoitetun hen-
kilön tai yhteisön mahdollisesti täytäntöön-
panossa olevista ulosottoasioista;
14) tiedot siitä, onko ilmoittaja, hänen

määräysvallassaan oleva yhteisö taikka yh-
teisö, jossa ilmoittaja on tai on ollut edellä 8
kohdassa tarkoitetussa asemassa aiemmin
hakenut luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityk-
sen tai rahastoyhtiön toimilupaa ja jos on,
milloin, missä ja millaisella lopputuloksella,
sekä tiedot mahdollisesta toimiluvan peruut-
tamisesta ja peruuttamisen syy;
15) tiedot siitä, onko ilmoittaja joko yksi-

tyishenkilönä, ammatinharjoittajana tai hen-
kilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä
taikka siihen verrattavissa olevassa asemassa
tai onko hänen määräysvallassaan oleva tai
ollut yhteisö hakenut arvopaperipörssin, op-
tioyhteisön tai jonkin rahoitusalalla ammatil-
lisen perusteen mukaisesti järjestäytyneen
itsesääntelyjärjestön jäsenyyttä ja jos on,
milloin, missä ja millaisella lopputuloksella,
sekä tiedot mahdollisesta jäsenyydestä erot-
tamisesta ja erottamisen syy;
16) muun sellaisen seikan, jota ilmoittaja

pitää olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luo-
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tettavuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja
muuta sopivuutta sijoituspalveluyrityksen
osakkeenomistajana.
Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö
on vajaavaltainen tai hänen toimintakelpoi-
suuttaan on rajoitettu, edunvalvojan on lisäksi
liitettävä hakemukseen selvitys ilmoittajan
vajaavaltaisuudesta tai toimintakelpoisuuden
rajoittamisesta sekä edunvalvojaa itseään kos-
keva ilmoitus, joka sisältää 1 momentissa
tarkoitetut tiedot ja selvitykset, jolleivät tiedot
ja selvitykset ilmene 1 momentissa tarkoitet-
tua henkilöä koskevasta ilmoituksesta.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä edellä
5 §:ssä tarkoitettua osakkeenomistajaa tai sel-
laiseen rinnastettavaa oikeushenkilöä koskeva
tällaisen oikeushenkilön puolesta nimenkir-
joitusoikeutta käyttävien luonnollisten henki-
löiden päiväämä ja allekirjoittama ilmoitus,
joka sisältää:
1) edellä 1 momentin 1, 3, 4, 6 ja 16
kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;
2) ilmoittajan toiminimen sekä edustajan
nimen ja yhteystiedot;
3) tiedot siitä, onko ilmoittajan tai sen
määräysvallassa olevan yhteisön toiminta
luvanvaraista toimintaa sekä kuka toimiluvan
on myöntänyt, missä ja milloin;
4) tiedot ilmoittajan määräysvallankäyttä-
jistä;
5) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvaltaan
kuuluvan yhteisön harjoittamasta yhteistyöstä
sijoituspalveluyrityksen kanssa;
6) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön edellä 1 momentin 8 koh-
dassa tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuk-
sista taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti
johtavista sopimuksista tai muista järjeste-
lyistä;
7) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön edellä 1 momentin 9 koh-
dassa tarkoitetuista omistus- tai ääniosuuk-
sista taikka tällaiseen osuuteen mahdollisesti
johtavista sopimuksista tai muista järjeste-
lyistä;
8) tiedot ilmoittajaan tai sen määräysval-
lassa olevaan yhteisöön kohdistetuista mah-
dollisista kurinpito-, huomautus- tai muista
moitemenettelyistä;
9) tiedot ilmoittajan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön mahdollisesti alkaneesta vel-
kajärjestely- tai konkurssimenettelystä;

10) ilmoittajan tai sen määräysvallassa
olevan yhteisön kotipaikan ulosottoviran-
omaisen antaman todistuksen edellä tarkoi-
tettujen yhteisöjen mahdollisesti täytäntöön-
panossa olevista ulosottoasioista;
11) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen

määräysvallassa oleva yhteisö hakenut luot-
tolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai rahas-
toyhtiön toimilupaa ja jos on, milloin, missä
ja millaisella lopputuloksella, sekä tiedot
mahdollisesta toimiluvan peruuttamisesta
sekä toimiluvan peruuttamisen syy;
12) tiedot siitä, onko ilmoittaja tai sen

hänen määräysvallassa oleva yhteisö hakenut
arvopaperipörssin, optioyhteisön tai jonkin
rahoitusalalla ammatillisen perusteen mukai-
sesti järjestäytyneen itsesääntelyjärjestön jä-
senyyttä ja jos on, milloin, missä ja millaisella
lopputuloksella, sekä tiedot mahdollisesta
jäsenyydestä erottamisesta ja erottamisen syy.

14 §

Sijoituspalveluyrityksen johdon luotettavuus,
hyvämaineisuus, kokemus ja muu sopivuus

Hakemukseen on liitettävä sijoituspalvelu-
yrityksen hallituksen jäseniä ja varajäseniä
sekä toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa
koskeva tällaisten henkilöiden päiväämä ja
allekirjoittama ilmoitus, joka sisältää:
1) edellä 13 §:n 1 momentin 1—16 koh-

dassa tarkoitetut tiedot ja selvitykset;
2) tiedot sijoituspalveluyrityksen ilmoitta-

jalle myöntämistä luotoista sisältäen luottojen
pääoman, koron ja laina-ajan sekä luotonan-
toon rinnastettavista eristä;
3) selvityksen siitä, että ilmoittaja hallitsee

itseään ja omaisuuttaan;
4) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan

tehtävistä ja vastuista sijoituspalveluyrityk-
sessä;
5) tiedot ilmoittajan ammatillisesta koulu-

tuksesta;
6) yksityiskohtaisen selvityksen ilmoittajan

aikaisemmasta sijoituspalveluyrityksen tehtä-
vien hoidon kannalta olennaisesta työkoke-
muksesta ja niihin liittyneistä vastuista entis-
ten työnantajien palveluksessa;
7) selvityksen ilmoittajan kaikista omistus-

ja ääniosuuksista sijoituspalveluyrityksessä;
8) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää
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olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotetta-
vuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muu-
ta sopivuutta hoitaa sijoituspalveluyrityksen
hallintoa.
Hakemukseen on liitettävä selvitys edellä
13 §:n 3 momentissa tarkoitetun yrityksen
hallituksen jäseniä ja varajäseniä sekä toimi-
tusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa koskeva
tällaisen henkilön päiväämä ja allekirjoittama
ilmoitus, joka sisältää:
1) edellä 13 §:n 1 momentin 1—5, 7 ja
9—14 kohdassa tarkoitetut tiedot ja selvityk-
set;
2) selvityksen siitä, että ilmoittaja hallitsee
itseään ja omaisuuttaan;
3) muun sellaisen seikan, jota voidaan pitää
olennaisena arvioitaessa ilmoittajan luotetta-
vuutta, hyvämaineisuutta, kokemusta ja muu-
ta sopivuutta.

15 §

Euroopan talousalueen ulkopuoliseen
valtioon perustettavan sijoituspalvelu-
yrityksen sivuliikkeen lupahakemukseen

liitettävät tiedot

Suomessa toimiluvan saaneen sijoituspal-
veluyrityksen lupahakemukseen sivuliikkeen
perustamiseksi Euroopan talousalueen ulko-
puoliseen valtioon on liitettävä:
1) jäljennös sijoituspalveluyrityksen toimi-
valtaisen elimen päätöksestä perustaa sivulii-
ke toiseen valtioon;
2) sijaintivaltion asianomaisen viranomai-
sen lupa sivuliikkeen perustamiseen, jos
tällainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;
3) selvitys sijaintivaltion sijoituspalvelu-
yrityksen toimintaa ja valvontaa koskevasta
lainsäädännöstä;
4) selvitys Rahoitustarkastuksen valvonta-
ja tietojensaantioikeuksista sivuliikkeessä;
5) selvitys sijaintivaltion valvontaviran-
omaisen valvontaoikeuksista sivuliikkeessä;
6) sivuliikkeen osoite- ja yhteystiedot;
7) sivuliikkeen liiketoimintasuunnitelma;
8) selvitys sivuliikkeen sijoittumisesta si-
joituspalveluyrityksen organisaatioon ja sivu-
liikkeen organisaatiorakenne;
9) tiedot sivuliikkeen johtoon kuuluvista
henkilöistä sekä 14 §:ssä tarkoitettu selvitys
näistä henkilöistä;

10) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyri-
tyksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta
sivuliikkeessä järjestetään;
11) selvitys sijoituspalveluyrityksen ja sen

sivuliikkeen välisestä raportoinnista ja muusta
tietojen vaihdosta sekä sen järjestämisestä.

16 §

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa
valtiossa toimiluvan saaneen sijoituspalvelu-
yrityksen Suomeen perustettavan sivuliikkeen
toimilupahakemukseen liitettävät tiedot

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen sijoituspalveluyri-
tyksen on liitettävä Suomeen perustettavan
sivuliikkeen toimilupahakemukseen sijoitus-
palveluyrityksen osalta:
1) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

sijoituspalveluyrityksen toimiluvasta sen ko-
tivaltiossa;
2) kotivaltion asianomaisen viranomaisen

lupa sivuliikkeen perustamiseen Suomeen, jos
tällainen lupa on sijoituspalveluyrityksen ko-
tivaltion lainsäädännön mukaan sivuliikkeen
perustamisen edellytys;
3) ote tai jäljennös sijoituspalveluyrityksen

päättävien elinten kokouksen päätöksestä,
jolla on päätetty perustaa Suomeen sivuliike,
ja perustamisessa noudatettava menettely;
4) edellä 2—8, 13 ja 14 §:ssä sekä 10 §:n

1 momentissa tarkoitetut selvitykset sijoitus-
palveluyrityksestä.
Sivuliikkeen osalta toimilupahakemukseen

on liitettävä:
1) sivuliikkeen toimintasuunnitelma, jonka

tulee sisältää edellä 9 §:n 1 momentissa ja
10—12 §:ssä tarkoitetut selvitykset;
2) selvitys sivuliikkeen organisaatiosta se-

kä edellä 14 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja
luotettavuusselvitys sivuliikkeen johdosta;
3) selvitys raportointijärjestelmästä sivu-

liikkeestä sijoituspalveluyritykselle sekä val-
voville viranomaisille;
4) selvitys siitä, miten sijoituspalveluyri-

tyksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta
sivuliikkeessä järjestetään.
Sijoituspalveluyrityksen valvonnasta ja si-

joituspalveluyrityksen kotivaltion lainsäädän-
nöstä hakemukseen on liitettävä:
1) selvitys Rahoitustarkastuksen tietojen-
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saantioikeudesta sijoituspalveluyrityksen ko-
tivaltion valvontaviranomaisilta;
2) selvitys Rahoitustarkastuksen tarkastus-
ja tietojensaantioikeudesta sivuliikkeessä;
3) selvitys sijoituspalveluyrityksen kotival-
tion valvontaviranomaisen oikeudesta tarkas-
taa ja valvoa Suomessa sijaitsevaa sivuliiket-
tä;
4) selvitys sijoituspalveluyrityksen toimin-
taa ja valvontaa koskevasta sijoituspalvelu-
yrityksen kotivaltion lainsäädännöstä sekä
selvitys rahoitusjärjestelmän rikollisen hy-
väksikäytön estämistä koskevasta lainsäädän-
nöstä.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
sijoituspalveluyrityksen kotivaltion sijoittaji-

en korvausrahastoa vastaavasta järjestelmästä
sekä siitä, kuuluuko sijoituspalveluyritys ja
sen ulkomailla sijaitseva sivuliike tämän
järjestelmän piiriin. Selvityksestä on ilmettä-
vä kotivaltion suojan taso.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä
heinäkuuta 2003.
Tällä asetuksella kumotaan sijoituspalve-

luyrityksen toimilupahakemuksen sisällöstä
10 päivänä syyskuuta 1996 annettu valtiova-
rainministeriön päätös (675/1996).

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja Katri Nuotio
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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 659

luottolaitoksen toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Annettu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luottolaitostoiminnasta 30 päivänä
joulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) 10 §:n 1 momentin ja 27 §:n 2 momentin, sellaisena
kuin ne ovat laissa (588/2003), sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta
Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 9 §:n 1 momentin, sellaisena
kuin se on laissa (592/2003), nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään hakemukseen
liitettävistä selvityksistä haettaessa
1) luottolaitostoiminnasta annetun lain
(1607/1993) 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua
luottolaitoksen toimilupaa,
2) luottolaitostoiminnasta annetun lain
27 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa pe-
rustaa sivukonttori valtioon, joka ei kuulu
Euroopan talousalueeseen, tai
3) ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitoksen
toiminnasta Suomessa annetun lain
(1608/1993) 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua
sivukonttorin toimilupaa.

2 §

Selvitys perustettavasta luottolaitoksesta

Kirjallisesta lupahakemuksesta on käytävä
ilmi toimilupaa hakevan luottolaitoksen täy-
dellinen toiminimi, käytettävät aputoimini-
met, posti- ja käyntiosoite sekä kotipaikka.
Hakemukseen on liitettävä:
1) jäljennös hakijan voimassa olevasta
yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä;
2) ote tai jäljennös yhtiökokouksen, isän-
tien kokouksen tai osuuskunnan kokouksen

päätöksestä mahdollisine liitteineen, jolla yh-
tiöjärjestys tai säännöt on päätetty muuttaa
vastaamaan luottolaitoksen yhtiöjärjestyksen
tai sääntöjen edellytyksiä ja josta ilmenee
yhteisön aikomus hakea luottolaitoksen toi-
milupaa;
3) yhteisön kaupparekisteriote.
Perustettavan luottolaitoksen lupahake-

mukseen on liitettävä mahdollisine liitteineen:
1) ote tai jäljennös luottolaitoksen perus-

tamista koskevasta päätöksestä, jos perusta-
jana on oikeushenkilö;
2) kunkin perustajan kaupparekisteriote,

jos perustaja on oikeushenkilö, tai selvitys
kustakin perustajasta, jos perustaja on luon-
nollinen henkilö;
3) jäljennös perustamiskirjasta;
4) jäljennös mahdollisesta perustamisko-

kouksen pöytäkirjasta.
Kombinaatiosulautumisessa tai jakautumi-

sessa perustettavan luottolaitoksen toimilupa-
hakemukseen on liitettävä sulautumissuunni-
telma tai jakautumissuunnitelma.

3 §

Perustamispääoma

Jos luottolaitokselta edellytetty luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 13 §:ssä tarkoi-
tettu osake-, osuus- tai peruspääoma on
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toimilupaa haettaessa kokonaan maksettu,
toimilupahakemukseen on liitettävä selvitys
siitä, että maksettu määrä on yhteisön omis-
tuksessa ja hallinnassa. Hakemukseen on
myös liitettävä yhteisön tilintarkastajien alle-
kirjoittama todistus siitä, että perustamispää-
oman maksua koskevia säännöksiä on nou-
datettu.
Jos luottolaitoksen perustamispääomaa ei
ole toimilupaa haettaessa maksettu, hakemuk-
seen on liitettävä selvitys perustamispääoman
maksamista koskevista sitoumuksista. Selvi-
tyksen tulee sisältää yhteisön perustamiskirja
tai merkintälista, johon osakkeet tai osuudet
on merkitty, sekä tiedot merkitsijöistä ja
näiden merkinnöistä. Hakemukseen on lisäksi
liitettävä jäljennös kunkin merkitsijänä olevan
oikeushenkilön perustamispääoman merkitse-
mistä koskevasta päätöksestä sekä merkitsijän
kaupparekisteriote.
Jos perustamispääomaa on merkitty oike-
uksin tai velvollisuuksin panna yhteisöön
osaketta tai osuutta vastaan muuta omaisuutta
kuin rahaa taikka perustamispääoma on ko-
konaan tai osaksi maksettu muuna kuin
rahana, hakemukseen on liitettävä osakeyh-
tiölain (734/1978) 2 luvun 4 a §:ssä tarkoitettu
lausunto.

4 §

Selvitys tärkeimmistä omistajista

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolai-
toksen sellaiset omistajat, joiden omis-
tusosuus luottolaitoksesta suoraan tai välilli-
sesti on vähintään yksi kahdeskymmenesosa.
Hakemuksesta on käytävä ilmi kunkin omis-
tajan omistusosuuden suuruus luottolaitoksen
osake-, osuus- tai peruspääomasta sekä omis-
tajien henkilö- ja yhteystiedot. Hakemukseen
on myös liitettävä selvitys sellaisista sopi-
muksista tai muista järjestelyistä, jotka joh-
tavat tai saattavat johtaa tässä momentissa
tarkoitetun omistusosuuden syntymiseen. Jos
omistaja on oikeushenkilö, hakemukseen on
liitettävä sanotun oikeushenkilön kauppare-
kisteriote tai muu vastaava selvitys.
Hakemukseen on liitettävä selvitys 1 mo-
mentissa tarkoitetun omistajan taloudellisesta
asemasta, jonka tulee sisältää myös tiedot
omistajan luottolaitokselta saamista luotoista

ja luotonantoon rinnastettavista eristä. Jos
omistaja on oikeushenkilö, hakemukseen on
liitettävä tilinpäätöstiedot ja, jos omistaja on
konsernin osa, konsernitilinpäätöstiedot liit-
teineen kolmelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos
viimeisin tilinpäätös on laadittu aiemmin kuin
kuusi kuukautta ennen hakemuksen jättämis-
tä, hakemukseen on liitettävä yhteisön halli-
tuksen päiväämä ja allekirjoittama selvitys
tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sattuneista
yhteisön taloudelliseen asemaan olennaisesti
vaikuttaneista tapahtumista sekä yhteisön ha-
kemushetken taloudellisesta tilanteesta ja tu-
loksesta.

5 §

Luottolaitoksen johto

Hakemukseen on liitettävä otteet tai jäl-
jennökset tarpeellisista perustamiskokouksen,
yhtiökokouksen, isäntien kokouksen, osuus-
kunnan kokouksen, hallintoneuvoston koko-
uksen ja hallituksen kokouksen pöytäkirjoista
taikka muista yhteisön ulkopuolisen tahon
laatimista asiakirjoista, joista ilmenevät luot-
tolaitokselle valitut hallintoneuvoston ja hal-
lituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet sekä
yhteisölle valittu toimitusjohtaja ja varatoi-
mitusjohtaja.

6 §

Sopivuus- ja luotettavuusselvitys

Luottolaitoksen hallituksen jäsenten ja va-
rajäsenten sekä toimitusjohtajan ja varatoimi-
tusjohtajan sopivuuden ja luotettavuuden sel-
vittämiseksi hakemukseen on liitettävä näistä
henkilöistä seuraavat tiedot:
1) ansioluettelo, josta ilmenevät henkilön

syntymäaika ja -paikka, koulutus, asema
luottolaitoksessa ja mahdolliset aikaisemmat
tehtävät luottolaitosalalla, aikaisempi työko-
kemus sekä osallistuminen merkittäviin kou-
lutusohjelmiin tai ammatillisiin kursseihin;
2) ote liiketoimintakieltorekisteristä;
3) todistus siitä, että henkilö hallitsee

itseään ja omaisuuttaan;
4) selvitys mahdollisista rekisteröidyistä

maksuhäiriöistä ja ulosotossa olevista saata-
vista;
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5) omakätisesti allekirjoitettu kirjallinen
vakuutus hyvämaineisuudesta, jonka tulee
sisältää luottolaitoksen nimi, henkilön täydel-
linen nimi ja mahdolliset aikaisemmat nimet,
syntymäaika ja -paikka sekä vakuutus siitä,
ettei henkilö ole saanut huomautusta tehtä-
väänsä asetetulta valvontaelimeltä, taikka sel-
vitys rikkomuksesta, josta on aiheutunut
edellä mainittu seuraamus;
6) selvitys mahdollisesta muusta sellaisesta
seikasta, jota henkilö pitää olennaisena arvioi-
taessa tämän sopivuutta ja luotettavuutta.
Luottolaitoksen omistajana olevan yhteisön
hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä sekä
toimitusjohtajasta ja varatoimitusjohtajasta
hakemukseen on liitettävä 1 momentissa
tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys,
jos yhteisön omistusosuus luottolaitoksesta
on vähintään yksi kahdeskymmenesosa. Jos
joku muu kuin edellä tarkoitettu taho käyttää
omistajana olevassa yhteisössä tosiasiallista
määräysvaltaa, tästä on annettava vastaava
selvitys. Lisäksi vastaava selvitys on annet-
tava omistajana olevasta luonnollisesta hen-
kilöstä, jos tämän omistusosuus on vähintään
yksi kahdeskymmenesosa.
Jos Rahoitustarkastuksella ei ole oikeutta
saada luottolaitostoiminnasta annetun lain
17 a §:n 3 momentissa tarkoitetun asian
selvittämiseksi toisesta valtiosta rikosrekiste-
rin otetta, hakemukseen on liitettävä rikosre-
kisterilaissa (770/1993) tarkoitettua rikosre-
kisterin otetta vastaava viranomaisen tai
muun rekisterinpitäjän antama rekisterin ote
tai todistus.

7 §

Selvitys merkittävistä sidonnaisuuksista

Hakemukseen on liitettävä selvitys luotto-
laitostoiminnasta annetun lain 4 a §:ssä
tarkoitetuista merkittävistä sidonnaisuuksista.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
sopimuksista tai muista järjestelyistä, jotka
johtavat tai saattavat johtaa merkittävän si-
donnaisuuden syntymiseen.

8 §

Tilintarkastajat

Hakemuksesta on käytävä ilmi luottolai-

toksen tilintarkastajien nimet sekä se, kuka
tilintarkastajista tai mikä tilintarkastusyhtei-
söistä on luottolaitostoiminnasta annetun lain
43 §:ssä tarkoitettu Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyh-
teisö. Hakemukseen on lisäksi liitettävä ote
tai jäljennös tilintarkastajien valitsemista kos-
kevan yhtiökokouksen, isäntien kokouksen,
osuuskunnan kokouksen tai perustamisko-
kouksen pöytäkirjasta.

9 §

Taloudelliset toimintaedellytykset

Luottolaitoksen taloudellisten toiminta-
edellytysten selvittämiseksi hakemukseen on
liitettävä:
1) liiketoimintasuunnitelma ja kuvaus toi-

minnalle asetetuista tavoitteista seuraavalle
kolmelle vuodelle, joista käy ilmi aiottu
liiketoiminta, tuotteet, arvioitu markkina-
osuus, asiakaskunta, riskialuekohtaiset ris-
kinottotasot, henkilöstö ja palkitsemisjärjes-
telmät;
2) kannattavuusarviot ja -tavoitteet sekä

tulos- ja tase-ennusteet ja niiden perusteet
seuraavalle kolmelle vuodelle;
3) arvio omien varojen riittävyydestä seu-

raavalle kolmelle vuodelle ja suunnitelma
riittävän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden
varmistamiseksi.
Liiketoimintasuunnitelman tulee sisältää

selvitys ulkoistettavista sekä asiamiehen vä-
lityksellä harjoitettaviksi aiotuista toiminnois-
ta. Hakemuksesta on käytävä ilmi ulkoistet-
tavia toimintoja hoitavien sekä asiamiesten
nimet ja yhteystiedot.
Jos hakijalla on aiempaa liiketoimintaa,

hakemukseen on liitettävä tilinpäätöstiedot ja,
jos hakija on konsernin osa, konsernitilinpää-
töstiedot liitteineen viideltä viimeiseltä tili-
kaudelta. Jos viimeisin tilinpäätös on laadittu
aiemmin kuin kuusi kuukautta ennen hake-
muksen jättämistä, hakemukseen on liitettävä
yhtiön hallituksen päiväämä ja allekirjoittama
selvitys tilinpäätöksen laatimisen jälkeen sat-
tuneista yhtiön taloudelliseen asemaan olen-
naisesti vaikuttaneista tapahtumista sekä yh-
tiön hakemushetken taloudellisesta tilanteesta
ja tuloksesta.
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10 §

Talletustoiminta ja muiden takaisinmaksetta-
vien varojen vastaanottaminen yleisöltä

Liiketoimintasuunnitelmasta on käytävä il-
mi suunniteltu talletustoiminta tai muu ta-
kaisinmaksettavien varojen vastaanottaminen
yleisöltä sekä toiminnan sisältö ja laajuus.
Hakemukseen liitettävistä selvityksistä tulee
myös käydä ilmi suunniteltu tilijärjestelmä
sekä se, miten varojen siirto ja nosto tililtä
tapahtuu sekä luonnokset asiakkaan kanssa
solmittavien tilisopimusten yleisiksi ehdoiksi.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
talletustoimintaan ja muiden takaisinmakset-
tavien varojen vastaanottamiseen yleisöltä
liittyvien riskien hallinnasta ja seurannasta.

11 §

Maksujenvälitys

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä,
miten luottolaitoksen omia ja sen asiakkaiden
maksuja välitetään sekä siitä, mihin maksujen
välitysjärjestelmiin luottolaitos aikoo liittyä ja
miten se käytännössä tapahtuu. Lisäksi on
esitettävä selvitys maksujenvälitykseen liitty-
vistä riskeistä ja niiden hallinnan järjestämi-
sestä sekä selvitys maksujenvälityksen jatku-
vuuden varmistamisesta häiriötilanteissa.

12 §

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hakemukseen on liitettävä kuvaus:
1) luottolaitoksen organisaatiosta, tehtävien
ja vastuiden jaosta sekä päätöksentekojärjes-
telmästä;
2) sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja
liiketoiminnasta riippumattoman riskienhal-
linnan arvioinnin järjestämisestä;
3) sisäisen tarkastuksen järjestämisestä;
4) toimintojen laillisuuden ja sisäisten
menettelytapojen noudattamisen valvonnan
järjestämisestä;
5) riittävän tiedonkulun sekä riskienhallin-
nan ja muun sisäisen valvonnan turvaamisesta
ulkoistettavien ja asiamiehen välityksellä har-
joitettavien toimintojen osalta;

6) riski-, tulos- ja muusta raportoinnista
johdolle;
7) asiakirjojen säilytystavoista.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta

organisaatiokuvauksesta on käytävä ilmi ku-
kin sellainen yksikkö, jonka toiminnasta
saattaa syntyä luotto-, markkina- tai rahoi-
tusriskejä tai muita liiketoiminnasta johtuvia
riskejä.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä luotto-

laitoksen päätöksentekoelinten työjärjestykset
ja luottolaitoksessa sovellettavat sisäiset toi-
mintaohjeet.

13 §

Luotto-, markkina- ja rahoitusriskit

Hakemukseen on liitettävä seuraavat ku-
vaukset luottoriskistä:
1) luotonmyönnön tavoitteet ja riskinoton

periaatteet;
2) luottoriskien tunnistamis-, mittaamis-,

seuranta- ja valvontajärjestelmät;
3) luotonmyöntöprosessi;
4) luottoriskien hallinnan arviointi.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä kuvaus

korko-, valuutta-, osake-, hyödyke- ja rahoi-
tusriskin hallinnan periaatteista. Kuvauksen
tulee sisältää riskien tunnistaminen, riskien
mittausperiaatteet sekä periaatteet, joilla riski-
limiitit asetetaan. Hakemukseen tulee liittää
selvitys kaupankäyntivaraston määrittelystä
sekä sijoitustoiminnan periaatteista.

14 §

Operatiiviset riskit

Hakemukseen on liitettävä kuvaus ja arvio
luottolaitoksen kaikkiin merkittäviin tuottei-
siin, toimintoihin, prosesseihin ja järjestel-
miin liittyvistä operatiivisista riskeistä sekä
kuvaus uuden tuotteen tai palvelun hyväksy-
mismenettelystä. Hakemuksessa on lisäksi
oltava selvitys luottolaitoksen vakuutustur-
vasta.
Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä,

miten luottolaitos on varautunut toiminnan
jatkumiseen häiriötilanteissa. Hakemukseen
on lisäksi liitettävä luottolaitoksen keskeisten
toimintojen jatkuvuussuunnitelmat.
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15 §

Asiakkaan tunnistamis- ja tuntemis-
järjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys ja joh-
don hyväksymät sisäiset ohjeet asiakkaan
tunnistamis- ja tuntemisjärjestelmästä ja siitä,
miten varmistutaan rahanpesun estämiseksi ja
terrorismin rahoituksen vastustamiseksi an-
nettuihin määräyksiin sisältyvän huolellisuus-
ja ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys
tunnistamisasiakirjojen säilyttämisestä, vas-
tuuhenkilöistä ja henkilökunnan koulutusoh-
jelmasta.

16 §

Tietojärjestelmät ja tietoturvallisuus

Hakemukseen on liitettävä kuvaus luotto-
laitoksen tietojärjestelmistä, tietohallintostra-
tegiasta ja tietohallinto-organisaatiosta. Ha-
kemuksessa tulee kuvata myös ulkoistettavat
tietotekniikkapalvelut.
Hakemukseen on liitettävä kuvaus luotto-
laitoksen tietoturvallisuusorganisaatiosta ja
eri yksiköiden tietoturvallisuusvastuista, tie-
toturvallisuusperiaatteista ja tietoturvallisuu-
teen liittyvien riskien hallinnasta sekä siitä,
miten luottolaitoksen omaa tietoturvallisuutta
arvioidaan. Hakemukseen on lisäksi liitettävä
luottolaitoksen tietoturvallisuuteen liittyvät
keskeiset ohjeet.

17 §

Kirjanpitojärjestelmä

Hakemukseen on liitettävä selvitys luotto-
laitoksen kirjanpitojärjestelmästä ja käytettä-
vistä kirjanpitokirjoista sekä tositelajeista ja
niiden säilytystavoista.

18 §

Euroopan talousalueen ulkopuoliseen
valtioon perustettavan sivukonttorin lupa-

hakemukseen liitettävät tiedot

Suomessa toimiluvan saaneen luottolaitok-
sen on liitettävä sivukonttorin perustamista

Euroopan talousalueen ulkopuoliseen val-
tioon koskevaan lupahakemukseen:
1) jäljennös luottolaitoksen toimivaltaisen

elimen päätöksestä perustaa sivukonttori toi-
seen valtioon;
2) sijaintivaltion asianomaisen viranomai-

sen lupa sivukonttorin perustamiseen, jos
tällainen lupa vaaditaan kyseisessä valtiossa;
3) selvitys kyseessä olevan valtion luotto-

laitoksen toimintaa ja valvontaa koskevasta
lainsäädännöstä;
4) selvitys Rahoitustarkastuksen valvonta-

ja tietojensaantioikeuksista sivukonttorissa;
5) selvitys sijaintivaltion valvontaviran-

omaisen valvontaoikeuksista sivukonttorissa;
6) sivukonttorin liiketoimintasuunnitelma
7) selvitys sivukonttorin organisaatioraken-

teesta;
8) selvitys sivukonttorin johdosta ja 6 §:ssä

tarkoitettu sopivuus- ja luotettavuusselvitys
sivukonttorin johdosta;
9) selvitys siitä, miten luottolaitoksen si-

säinen valvonta ja riskienhallinta järjestetään
sivukonttorissa;
10) selvitys raportoinnista sivukonttorista

pääkonttoriin.

19 §

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa
valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen
Suomeen perustettavan sivukonttorin toimi-
lupahakemukseen liitettävät tiedot

Euroopan talousalueen ulkopuolisessa val-
tiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen on
liitettävä Suomeen perustettavan sivukontto-
rin toimilupahakemukseen luottolaitoksen
osalta:
1) virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös

luottolaitoksen toimiluvasta sen kotivaltiossa;
2) kotivaltion asianomaisen viranomaisen

lupa sivukonttorin perustamiseen Suomeen,
jos tällainen lupa on luottolaitoksen kotival-
tion lainsäädännön mukaan sivukonttorin pe-
rustamisen edellytys;
3) ote tai jäljennös luottolaitoksen päättä-

vien elinten kokouksen päätöksestä, jolla on
päätetty perustaa Suomeen sivukonttori, ja
selvitys perustamisessa noudatettavasta me-
nettelystä;
4) edellä 2—8 ja 14 §:ssä sekä 9 §:n
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2 momentissa tarkoitetut selvitykset luottolai-
toksesta.
Sivukonttorin osalta toimilupahakemuk-
seen on liitettävä:
1) sivukonttorin liiketoimintasuunnitelma,
jonka tulee sisältää edellä 9 §:n 1 ja 2
momentissa ja 10—17 §:ssä tarkoitetut sel-
vitykset;
2) selvitys sivukonttorin organisaatiosta
sekä edellä 6 §:ssä tarkoitettu sopivuus- ja
luotettavuusselvitys sivukonttorin johdosta;
3) selvitys raportointijärjestelmästä sivu-
konttorista pääkonttoriin sekä valvoville vi-
ranomaisille;
4) selvitys siitä, miten luottolaitoksen si-
säinen valvonta ja riskienhallinta sivukontto-
rissa järjestetään.
Luottolaitoksen valvonnasta ja luottolai-
toksen kotivaltion lainsäädännöstä hakemuk-
seen on liitettävä:
1) selvitys Rahoitustarkastuksen tietojen-
saantioikeudesta luottolaitoksen kotivaltion
valvontaviranomaisilta;

2) selvitys Rahoitustarkastuksen tarkastus-
ja tietojensaantioikeudesta sivukonttorissa;
3) selvitys luottolaitoksen kotivaltion val-

vontaviranomaisen oikeudesta tarkastaa ja
valvoa Suomessa sijaitsevaa sivukonttoria;
4) selvitys luottolaitoksen toimintaa ja

valvontaa koskevasta luottolaitoksen kotival-
tion lainsäädännöstä sekä selvitys rahoitus-
järjestelmän rikollisen hyväksikäytön estä-
mistä koskevasta lainsäädännöstä.
Hakemukseen on lisäksi liitettävä selvitys

luottolaitoksen kotivaltion talletussuojajärjes-
telmästä ja sijoittajien korvausrahastoa vas-
taavasta järjestelmästä sekä siitä, kuuluuko
luottolaitos ja sen ulkomailla sijaitseva sivu-
konttori näiden järjestelmien piiriin. Selvi-
tyksestä on ilmettävä kotivaltion suojan taso.

20 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä
heinäkuuta 2003.

Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2003

Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

Ylitarkastaja Katri Nuotio
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Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 660

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta peltoalaperusteisten tukien valvonnasta

Annettu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimike

MMM:n
määräys-
kokoelman
n:o antopäivä

voimaantulo-
päivä

MMMa peltoalaperusteisten tukien valvonnasta 50/03 30.6.2003 3.7.2003

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa.
Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, osoite (Marian-
katu 23, Helsinki), PL 310, 00023 Valtioneuvosto, puhelin (09) 5765 111.

Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2003

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja Tommi Kämpe
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